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        V ý t a h 
U s n e s e n í 

 
   z 49. schůze Rady města Hlučína, konané dne 5. září 2016 

 

číslo 

usnes.:  O b s a h   u s n e s e n í  : 
_____________________________________________________________________________________ 
 
49/1a) Rada města Hlučína doporučuje Zastupitelstvu města Hlučína, aby rozhodlo ve 

výběrovém řízení na nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o postoupení 
pohledávek o výběru návrhu společnosti VD AMOS, družstvo, IČ 00490032, se 
sídlem Frýdecká 157/259, 71800 Ostrava-Kunčičky jako nejvhodnějšího návrhu a 
zároveň rozhodlo o uzavření Rámcové smlouvy o postoupení pohledávek mezi 
Městem Hlučín a společnosti VD AMOS, družstvo, IČ 00490032, se sídlem Frýdecká 
157/259, 718 00 Ostrava-Kunčičky dle předloženého návrhu. 

 
49/1b) Rada města Hlučína doporučuje Zastupitelstvu města Hlučína, aby navrhlo v souladu s 

§ 84 odst. 2 písm. g)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů pana Ing. Drahomíra Zbořila, bytem Tyršova 588/1, Hlučín, PSČ 
748 01, jako zástupce Města Hlučína, jako jediného společníka, do dozorčí rady 
obchodní společnosti Teplo Hlučín, spol. s r.o. 

 
49/2a) Rada města Hlučína rozhodla: 

a) o  poskytnutí peněžitého  příspěvku  ve výši  2 000,-- Kč na ozdravné pobyty žáků 
3. tříd ve školním roce 2016/2017, a to Základní škole Hlučín-Rovniny, okres Opava, 
Základní škole dr. Miroslava Tyrše, Hlučín, Tyršova 2, okres Opava, příspěvková 
organizace, Základní škole Hlučín, Hornická 7, okres Opava, příspěvková organizace, 
Základní škole a mateřské škole Hlučín-Bobrovníky, příspěvková organizace,  
b) o poskytnutí peněžitého příspěvku ve výši 2 000,-- Kč na ozdravné pobyty žáků 3. a 
2. tříd v Základní škole a mateřské škole Hlučín-Darkovičky, příspěvková organizace 
ve školním roce 2017/2018, které budou realizovány do konce kalendářního roku 
2017, a to z důvodu konání ozdravných pobytů v této škole vždy ve dvouleté periodě v 
podzimním termínu (v roce 2018 se ozdravný pobyt neuskuteční). 
Příspěvek ve výši 2 000,-- Kč bude školám poskytnut na každého výše uvedeného 
žáka, který se ozdravného pobytu prokazatelně zúčastní. Příspěvek lze poskytnout 
školám za skutečně realizované ozdravné pobyty žáků pouze jedenkrát během plnění 
povinné školní docházky žáků na prvém stupni. 
 

49/2b) Rada města Hlučína rozhodla v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 
Tisk katalogu expozice „Kdo jsou lidé na Hlučínsku“  
- o výběru nabídky uchazeče TISKÁRNA K-TISK s. r. o., sídlo: Dolní 1452/11, 
792 01  Bruntál, IČ: 26829932, jako nejvhodnější nabídky, 
- o uzavření smlouvy s uchazečem TISKÁRNA K-TISK s. r. o., sídlo: Dolní 
1452/11, 792 01  Bruntál, IČ: 26829932  

 
49/3a) Rada města Hlučína projednala a vzala na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady 

města Hlučína za období leden – červen 2016 bez připomínek. 
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číslo 

usnes.:  O b s a h   u s n e s e n í  : 
_____________________________________________________________________________________ 
 
49/3b) Rada města Hlučína provedla kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva města Hlučína 

za období leden - červen 2016 bez připomínek a předkládá Zastupitelstvu města 
Hlučína zprávu k projednání o plnění usnesení Zastupitelstva města Hlučína za období 
leden – červen 2016. 

 
49/3c) Rada města Hlučína projednala přípravu jednání 20. zasedání Zastupitelstva města 

Hlučína  dne 15.09.2016 a stanovila program s úpravami. 
 
49/3d) Rada města Hlučína doporučuje Zastupitelstvu města Hlučína schválit volební řád pro 

jednorázovou volbu neuvolněného člena zastupitelstva vykonávajícího funkci člena 
rady dle předložené přílohy č. 1. 

 
49/3e) Rada města Hlučína rozhodla zrušit své usnesení č. 2/12b) z 2. schůze Rady města 

Hlučína, konané dne 02.12.2014 a zároveň rozhodla o složení univerzální komise pro 
tvorbu komisí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, jejichž předpokládaná 
hodnota činí nejméně 300.000,-- Kč bez DPH dle předloženého návrhu. 

 
49/3f) Rada města Hlučína rozhodla vypovědět pojistnou smlouvu číslo 0014246341 

s Českou podnikatelskou pojišťovnou, a. s., Vienna Insurance Group, se sídlem Praha 
8, Pobřežní 665/23, PSČ 18600, IČ: 63998530. 

 
49/4a) Rada města Hlučína projednala žádost o vrácení, resp. prominutí části smluvních 

úroků ve výši 15.318,-- Kč ze Smlouvy o půjčce č. 2009/8/000183/SML z prostředků 
Fondu na opravy a rekonstrukci fasád města Hlučína, uzavřené mezi Městem Hlučín a 
žadatelem 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. 2009/8/000183/SML z prostředků Fondu na opravy a rekonstrukci fasád města 
Hlučína mezi Městem Hlučín a žadatelem, dle předloženého návrhu. 

 
49/4c) Rada města Hlučína projednala žádost Moravskoslezského kraje, se sídlem 28. října 

117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692 ze dne 25. 7. 2016, o dotaci z rozpočtu města 
Hlučína na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“, 
realizovaného krajem v rámci Operačního programu Životní prostředí, reg. č. 
CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_016/0000010 a doporučila zastupitelstvu města, aby rozhodlo:  
a) poskytnout právnické osobě Moravskoslezský kraj, se sídlem 28. října 117, 702 18 
Ostrava, IČ: 70890692 dotaci z rozpočtu města Hlučína v roce 2016 ve výši 85.447,-- 
Kč na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“, 
realizovaného krajem v rámci Operačního programu Životní prostředí, reg. č. 
CZ.05.2.32/0.0/0.0/ 15_016/0000010; 

b) o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hlučína na 
spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“, 
realizovaného krajem v rámci Operačního programu Životní prostředí, reg. č. 
CZ.05.2.32/0.0/0.0/ 15_016/0000010 v roce 2016 mezi městem Hlučín a 
Moravskoslezským krajem dle předloženého návrhu. 
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číslo 

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

 
c) v souladu s Článkem 3, odst. (2) Statutu Fondu rozvoje bydlení města Hlučína, ve 
znění Dodatku č. 1 a 2, o zapojení prostředků Fondu rozvoje bydlení města Hlučína ve 
výši 85.447,-- Kč do rozpočtu města v roce 2016, a to jako finanční zapojení města 
Hlučína na finanční podporu občanů při výměně kotlů na území města Hlučína 
 

49/4d) Rada města Hlučína projednala rozpočtové opatření č. 12/2016 a doporučila 
zastupitelstvu města ke schválení dle předložené přílohy č. 1 - 4. 
Rada města Hlučína vzala na vědomí plnění rozpočtu města k 31.07.2016. 

Rada města Hlučína rozhodla schválit závazný ukazatel „příspěvek zřizovatele na 
provoz organizace“ na rok 2016 příspěvkové organizaci Dětská rehabilitace, IČ: 
47811820, se sídlem 748 01 Hlučín, Hluboká 1117/23, na základě Smlouvy o závazku 
veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 02764/2015/SOC ze dne 
20.10.2015, ve výši 455.000,-- Kč (z toho minimální částka na mzdy, platy a jejich 
navýšení činí 51.000,-- Kč).  

Rada města Hlučína rozhodla schválit závazný ukazatel „příspěvek zřizovatele na 
provoz organizace“ na rok 2016 příspěvkové organizaci Domov pod Vinnou horou, 
příspěvková organizace, IČ: 71295046, se sídlem 748 01 Hlučín, Dlouhoveská 
1915/91, na základě Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho 
výkon č. 03004/2015/SOC ze dne 09.11.2015, ve výši 8.099.000,-- Kč (z toho 
minimální částka na mzdy, platy a jejich navýšení činí 746.000 Kč).  

 
49/4e) Rada města Hlučína vzala na vědomí Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 

22.08.2016 veřejné zakázky „Přijetí úvěru – Město Hlučín“.  
  

Rada města Hlučína rozhodla v souladu s ust. § 81 odst. 1 písm. b) zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o výběru 
nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Přijetí úvěru – Město Hlučín“ uchazeče 
Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 
00001350, jejíž nabídka byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou, 
a to 927.176,52 Kč.  

 
Rada města Hlučína projednala a doporučila, aby zastupitelstvo města rozhodlo             
o uzavření smlouvy o úvěru s uchazečem, jehož nabídka byla v rámci zadávacího 
řízení na „Přijetí úvěru – Město Hlučín“ vyhodnocena jako nejvýhodnější nabídka, 
resp. byla nabídkou s nejnižší nabídkovou cenou, a to po uplynutí námitkové lhůty a 
ve lhůtě stanovené v ust. § 82 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů a zároveň pověřilo starostu města Hlučína podpisem této 
smlouvy.  

 
49/4f) Rada města Hlučína rozhodla o uložení dalších dočasně volných finančních prostředků 

města Hlučína ve výši 30.000.000 Kč u Equa bank a.s., se sídlem Karolínská 661/4, 
186 00 Praha 8, IČ: 47116102, a to na spořicí účet bez výpovědních lhůt nejpozději do 
další změny úrokové sazby nebo do termínu potřeby prostředků v rozpočtu města 
Hlučína. 
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číslo 

usnes.:  O b s a h   u s n e s e n í  : 
_____________________________________________________________________________________ 
 
49/5a) Rada města Hlučína rozhodla, že zhotovitelem akce „Instalace zpomalovacího 

semaforu na přechodu pro chodce na Malánkách“ se stává společnost CROSS Zlín 
a.s., Hasičská 397, Louky, 763 02 Zlín, IČ: 60715286 a rozhodla o uzavření smlouvy o 
dílo v souladu se zadávacími podmínkami stanovenými při výběrovém řízení v ceně 
326.102,-- Kč bez DPH. 

 
49/5b) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

se společností Tomáš Straub s.r.o., Ostravská 1847, 748 01 Hlučín, IČ: 27762939 na 
provedení víceprácí na akci „Zateplení KD Bobrovníky“, kterým se smluvní cena 
navyšuje o   45.180,-- Kč bez DPH. 

 
49/5c) Rada města Hlučína rozhodla, že zhotovitelem stavby: „Rekonstrukce místní 

komunikace Sokolská v Hlučíně - Bobrovníkách“ se stává společnost EUROVIA 
CS,a.s., Vratimovská 658/77, 718 00 Ostrava-Kunčičky, IČ 45274924 a rozhodla o 
uzavření smlouvy o dílo  v  souladu  se  zadávacími   podmínkami   stanovenými   ve   
výběrovém   řízení  v  ceně  403.882,-- Kč bez DPH.  

 
49/5d) 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 „Rekonstrukce ul. Pode Zdí vč. 
parkoviště za DM Hlučín“ za podmínek a rozsahu dle předložené přílohy.  

 
Rada města Hlučína jmenovala členy hodnotící komise v zjednodušeném podlimitním 
řízení na veřejnou zakázku: „Rekonstrukce ul. Pode Zdí vč. parkoviště za DM Hlučín“ 
a za každého člena hodnotící komise jeho náhradníka dle předloženého návrhu.  

 
Rada města Hlučína rozhodla, že ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou 
zakázku: „Rekonstrukce ul. Pode Zdí vč. parkoviště za DM Hlučín“ bude plnit funkci 
komise pro otevírání obálek s nabídkami hodnotící komise.  

 
Rada města Hlučína rozhodla, že v zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou 
zakázku: „Rekonstrukce ul. Pode Zdí vč. parkoviště za DM Hlučín“ kvalifikaci 
dodavatelů posoudí hodnotící komise.  

 
Rada města Hlučína rozhodla, že otevírání obálek s nabídkami a jednání hodnotící 
komise v zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku: „Rekonstrukce ul. 
Pode Zdí vč. parkoviště za DM Hlučín“ se mohou v souladu s § 71 odst. 8 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. 

 
49/5e) Rada města Hlučína rozhodla, že zhotovitelem akce „Rekonstrukce ulice Cihelní“ se 

stává společnost SEMITA-DS s.r.o., Veřovice 171, 747 73 Veřovice, IČ: 03829707 a 
rozhodla o uzavření smlouvy o dílo v souladu se zadávacími podmínkami 
stanovenými při výběrovém řízení v ceně 2.741.921,- Kč bez DPH. 
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číslo 

usnes.:  O b s a h   u s n e s e n í  : 
_____________________________________________________________________________________ 
 
49/5f) Rada města Hlučína projednala nabídku společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. na 

zpracování studie veřejného osvětlení pro město Hlučín a rozhodla o uzavření 
smlouvy o dílo mezi městem Hlučínem a společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o., 
Výstavní 1144/103, 706 02 Ostrava-Vítkovice, IČ 27804721 v ceně 78.950,-- Kč bez 
DPH.     

 
49/6a) Rada města Hlučína projednala směnu pozemků parc.č. 2944/26 a 2944/91 ve 

vlastnictví Města Hlučína za pozemky parc.č. 2944/53, 2944/54, 2944/56, části 
pozemků parc.č. 2944/55, 2944/19 a 2944/52 geometrickým plánem nově označeno 
jako parc.č. 2944/93 a 2944/94, vše v k.ú. Hlučín, ve SJM manželů s cenovým 
dorovnáním ve prospěch manželů ve výši 500.000,-- Kč, záměr doporučuje a 
předkládá zastupitelstvu k rozhodnutí. 

 
49/6b) Rada města Hlučína projednala nabytí pozemku parc.č. 1706/347 v k.ú. Hlučín od 

majitele Asental Land, s.r.o., Gregorova 2582/3 702 00 Ostrava do vlastnictví Města 
Hlučína za cenu 39.000,-- Kč bez DPH, nabytí doporučuje a předkládá zastupitelstvu 
města k rozhodnutí. 

 
49/6c) Rada města Hlučína projednala nabytí pozemku parc.č. 2219 v k.ú. Hlučín jehož 

součástí je budova bez č.p., nabytí nedoporučuje a předkládá zastupitelstvu města 
k rozhodnutí. 

 
49/6d) Rada města Hlučína projednala nabytí pozemků parc.č. 2217/7, 2216, 2225 a 4507/27 

vše v k.ú. Hlučín od majitele Statutárního města Ostravy, Prokešovo náměstí 1803/8, 
702 00 Ostrava za cenu 346.000,-- Kč bez DPH do vlastnictví Města Hlučína, nabytí 
doporučuje a předkládá zastupitelstvu města k rozhodnutí. 

 
49/6f) Rada města Hlučína vzala na vědomí sdělení předsedy Fotbalového klubu Darkovičky 

o změně názvu oddílu na Fotbalový klub Darkovičky z.s., se sídlem Sadová 133, 748 
01 Hlučín-Darkovičky. 

 
Zároveň Rada města Hlučína rozhodla o záměru uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě  
č. OM-9-48/2001/Pa-2001, uzavřené mezi Městem Hlučínem a Fotbalovým klubem 
Darkovičky z.s., se sídlem Sadová 133, 748 01 Hlučín-Darkovičky,  kterým bude 
upraven bod V. – Ostatní ujednání, kterým bude prodloužena doba trvání smlouvy  
o nájmu do 31.12.2036. 
 

49/6g) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 
2014/1/000546/SML -OMM-10-139/2014/Pa-2014 – uzavřené mezi Městem 
Hlučínem a nájemkyní, kterým bude sníženo měsíční nájemné za pronájem 
nebytových prostor  části pozemku parc.č. 47 o výměře 120 m2 a pronájmu 
nebytových prostor v objektu čp. 19 v k.ú. Hlučín na pozemku parc.č. 47 v k.ú. Hlučín 
o výměře 132,20 m2 v I.NP a nebytové prostory o výměře 198,95 m2 v I. PP, v období 
realizace oprav objektu čp. 47 na Mírovém náměstí v Hlučíně tj. od 01.06. do 
31.10.2016 takto: 
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číslo 

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

- za měsíc červen 2016 bude v měsíci září 2016 sníženo nájemné o částku ve výši  
13.000,-- Kč + příslušná sazba DPH, což představuje 50% stávajícího 
nájemného/měsíc, tj. z částky  26.000,-- Kč/měsíc + příslušná sazba  DPH. 
  
- za měsíc červenec 2016 bude v měsíci říjnu 2016 sníženo  nájemné o částku ve výši  
13.000,-- Kč + příslušná sazba DPH, což představuje 50% stávajícího 
nájemného/měsíc, tj. z částky  26.000,-- Kč/měsíc + příslušná sazba  DPH. 
 
- za měsíce srpen, září a říjen 2016 bude v měsíci listopadu 2016 sníženo nájemné  
o částku ve výši  15.600,-- Kč + příslušná sazba DPH, což představuje 20% stávajícího 
nájemného za 3 měsíce, tj. z částky  78.000,-- Kč + příslušná sazba  DPH. 

 
49/6h) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku 

parc.č. 288/4 o výměře 231 m2  v k.ú. Hlučín - dle zákresu ve snímku katastrální mapy 
- s nájemcem za účelem průchodu a průjezdu k nemovitostem v jeho vlastnictví 
- na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce 
- za cenu nájmu ve výši 3,-- Kč/m2/rok (tj.,693,-- Kč/rok při celkové výměře 231 m2) 

 
Zároveň Rada města Hlučína projednala žádost a udělila souhlas vlastníka pozemku 
parc. 288/2, 288/4, 290/2 a 290/7 v k.ú. Hlučín s oplocením pronajímaného pozemku 
parc. č. 288/4 v k.ú. Hlučín a posunem brány do hranice mezi pozemky parc.č. 288/4 a 
288/2 v k.ú. Hlučín. 

 
49/6i) Rada města Hlučína  

- projednala možnost zřízení práva stavby „Parkoviště na ul. J. Seiferta“ na 
pozemcích parc. č. 3071/106, 3071/412, 3071/439, 3071/440, 3071/662, 3071/663, 
3088/34, 3088/77, 3088/78, 3088/96, 3088/97, 3088/98, 3088/99, 3088/257, 3088/260, 
3088/261, 3088/262, 3088/263, 3088/264 a 3088/265 a části pozemků parc. č. parc. č. 
3088/110, 3088/144, 3088/150, 3088/151 a 3088/163, geometrickým plánem nově 
označených jako parc. č. 3088/382 a části pozemku parc. č. 3071/104, geometrickým 
plánem nově označené  parc. č. 3071/719 vše v k. ú. Hlučín pro TS Hlučín s.r.o., se 
sídlem Úzká 717/3, Hlučín,  
 
- doporučuje zřízení práva stavby na dobu 30 let za jednorázovou úplatu ve výši  
36.620,--  Kč + DPH  
 
- a předkládá zastupitelstvu k rozhodnutí.  

 
49/6j) Rada města Hlučína projednala žádost o  udělení souhlasu vlastníka pozemku parc.č. 

3071/105 v k.ú. Hlučín k umístění stavby dvojgaráže na pozemku parc.č. 3100/2 v k.ú. 
Hlučín v hranici mezi pozemky parc.č. 3071/105 a 3100/2 v k.ú. Hlučín a rozhodla 
souhlas neudělit.  
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49/6k) Rada města Hlučína rozhodla o záměru výpůjčky pozemku parc. č. 3411/6 v k.ú. 

Hlučín o celkové výměře 1302 m². 
 
49/6l) Rada města Hlučína rozhodla o záměru výpůjčky části pozemků parc. č. 2088/8 o 

výměře 15 m2 a 2088/9 o výměře 15 m2 v k. ú. Hlučín a zároveň udělila souhlas 
vlastníka pozemků s ohrazením zatravněné plochy s podmínkou údržby vypůjčené 
plochy na vlastní náklady. 
 

49/6m) Rada města Hlučína rozhodla zrušit usnesení č. 42/4j) z 42. schůze Rady  města  
Hlučína, konaná dne 6. června 2016, kterým bylo rozhodnuto o záměru pronájmu 
pozemku parc.č. 306 o výměře 1 494 m2 a části pozemku parc.č. 302/1 o výměře 968 
m2 v k.ú. Hlučín pro příspěvkovou organizaci  Základní škola Hlučín, se sídlem Gen. 
Svobody 8, Hlučín,  na dobu určitou od 15. září 2016 do 14. září  2017,  za 
dohodnutou cenu ve výši 1,-- Kč/m2/rok. 

 
Zároveň Rada města Hlučína rozhodla o záměru: 
- pronájmu části pozemku parc.č. 306 o výměře 1387 m2 v k.ú. Hlučín pro 
příspěvkovou organizaci  Základní škola Hlučín, se sídlem Gen. Svobody 8, Hlučín,  
za dohodnutou cenu ve výši 1,-- Kč/m2/rok. 

 
- výpůjčky části pozemku parc.č. 302/1 o výměře 968 m2 v k.ú. Hlučín pro 
příspěvkovou organizaci  Základní škola Hlučín, se sídlem Gen. Svobody 8, Hlučín, 

 
49/6n) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě 

elektronických komunikací na pozemku parc. č. 968/2 v k. ú. Hlučín. (ul. Ostravská) 
se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, 
130 00 Praha 3 – Žižkov.  

 
49/6o) Rada města Hlučína rozhodla o záměru prodeje bytové jednotky č. 1192/1, velikosti 

2+1, Severní 37, Hlučín, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu 
č.p. 1192 a zastavěném pozemku parc. č. 1706/11 v k. ú. Hlučín, stávajícímu nájemci. 

 
49/6p) Rada města Hlučína rozhodla o záměru prodeje části pozemku parc. č. 550/4 – 

zastavěná plocha, zbořeniště o výměře 83 m2 v k. ú. Hlučín. 
  
49/6q) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného 

břemene na pozemku č. 4495/2 v k. ú. Hlučín (ul. Hrnčířská), se společností RWE 
GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17 pro umístění 
plynovodní přípojky, za jednorázovou náhradu ve výši 900,-- Kč + zákonná sazba 
DPH. 

 
49/6r) Rada města Hlučína projednala sdělení Ministerstva financí ze dne 01.08.2016 ve věci  

dělení projektu "Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u 
Hlučína" za účelem jeho realizace v dílčích etapách, dělení projektu v souladu se 
souhlasným vyjádřením garanta programu Revitalizace Moravskoslezského kraje - 
Ministerstva průmyslu a obchodu doporučuje a předkládá zastupitelstvu k rozhodnutí. 
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49/6s) Rada města Hlučína projednala žádost společnosti AQUATIS a.s. se sídlem Botanická 

834/56, Brno, poskytnutí podkladů ke stavbě "Sanace, rekultivace a revitalizace území 
po těžbě štěrkopísku u Hlučína" pro potřeby projektu "Studie proveditelnosti využití 
řek Ostravice, Odry a Opavy pro rekreační plavbu" doporučuje a předkládá 
zastupitelstvu k rozhodnutí.  

 
49/6t) Rada města Hlučína projednala žádost společnosti mjanik.net s.r.o., se sídlem 

Ostravská 92/53, 74801 Hlučín o udělení souhlasu vlastníka pozemků parc. č. 
2088/48, 2088/314, 2088/326, 2088/325, 2088/49, 2088/324, 2088/46, 2088/42, 
2088/43, 2088/41, 2088/40, 2088/35, 2088/36, 2088/37, 2088/38, 2088/39, 2088/45 a 
2088/44 v k.ú. Hlučín s uložením optického kabelu pro stavbu “Optické propojení Čs. 
armády 1205/20 a Čs. armády 1203/18  v Hlučíně” a rozhodla o uzavření smlouvy o 
udělení souhlasu vlastníka pozemků s uložením chráničky do částí pozemků parc. č. 
2088/40, 2088/42, 2088/43, 2088/45, 2088/46, 2088/314 a 2088/326 v k.ú. Hlučín, dle 
předloženého zákresu ve snímku katastrální mapy, se spol. mjanik.net s.r.o., se sídlem 
Ostravská 53, Hlučín za jednorázovou náhradu ve výši 300,-- Kč/bm + DPH. 

 
49/7a) Rada města Hlučína projednala a rozhodla za město Hlučín, jako jediného společníka 

obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o. v rámci výkonu působnosti 
valné hromady této společnosti, že zhotovitelem projektové dokumentace pro akci: 
Odkanalizování a čištění odpadních vod Hlučín – Darkovičky – I. etapa bude 
společnost KONEKO, spol. s.r.o., Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava s nejnižší cenou 
564.000,-- Kč bez DPH a nejkratším termínem realizace 45 pracovních dní. 

 
49/7b) 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, o výši odměny za výkon funkce předsedy dozorčí rady 
společnosti a zároveň o schválení dohody o změně smlouvy o výkonu funkce člena 
dozorčí rady společnosti, jako předsedy dozorčí rady společnosti s účinnosti od 
01.10.2016 dle předloženého návrhu. 
 

49/8a) 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, o výši odměny za výkon funkce předsedy dozorčí rady společnosti a 
zároveň o schválení dohody o změně smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady 
společnosti, jako předsedy dozorčí rady společnosti, s účinnosti od 01.10.2016 dle 
předloženého návrhu. 
 

49/9a) Rada města Hlučína rozhodla o neupotřebitelnosti majetku svěřeného k hospodaření 
Kulturního centra Hlučín dle předloženého materiálu a udělila souhlas k likvidaci 
tohoto majetku.“ 

 
49/10a)Rada města Hlučína schválila Dodatek č. 5 odpisového plánu Mateřské školy Hlučín, 

Cihelní, příspěvkové organizace dle předloženého návrhu. 
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49/11a)Rada města Hlučína stanovila s účinností od 01.10.2016  počet  zaměstnanců města 

Hlučína zařazených do městského úřadu  na 120 ( bez zaměstnanců na mateřské, 
rodičovské dovolené, případném neplaceném volnu, bez dohod o provedení práce a 
dohod o pracovní činnosti).  

 
49/11b)Rada města Hlučína schválila směrnici č. 2/2016 dodatek č. 10 ke směrnici č. 4/2011 

organizační řád Městského úřadu Hlučín dle předložené přílohy č. 1. 
 
49/11c)Rada města Hlučína zrušila ke dni 31.12.2016 obor živnostenský úřad zařazený do 

Městského úřadu Hlučín a zároveň převedla činnost zrušeného odboru živnostenský 
úřad do odboru správních agend zařazeného do Městského úřadu Hlučín. 

 
49/12a)Rada města Hlučína rozhodla, že zhotovitelem úsekového měření rychlosti vozidel  

  v Hlučíně bude firma: 
 

- Gemos CZ, spol. s r.o., Bedřicha Smetany 1599, 250 88 Čelákovice, IČO: 
25065238, se kterou se uzavře Smlouva o nájmu zařízení pro měření rychlosti vozidel 
a poskytování služeb v souladu se zadávacími podmínkami stanovenými v zadávacím 
řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu v ceně  

Měsíční nájemné: 
        

v Kč bez DPH sazba DPH DPH v Kč v Kč včetně DPH 

21.500,-- Kč 21% 4.515,-- Kč 26.015,-- Kč 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Pavel Paschek v.r.     Blanka Kotrlová  v.r. 
starosta města Hlučína     místostarostka města Hlučína 
 
 
 
 


