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         V ý t a h 

U s n e s e n í 
 

 ze 7. schůze Rady města Hlučína, konané dne 23. ledna 2023 

 

číslo  

usnes.:  Obsah usnesení: 
_____________________________________________________________________________________ 

 

7/1a)  Rada města Hlučína rozhodla o provedení rozpočtového opatření č. 2, kterým se: 

 

z v ý š i l y     

přijaté dotace 

Organizační jednotka 4 – Odbor vnitřních věcí, číslo akce 5 – Mzdy, položka 4111 – 

Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu, účelový 

znak 98008 – Výdaje spojené s  volbou prezidenta České republiky  

                o 341.000 Kč 

Organizační jednotka 4 - Odbor vnitřních věcí, číslo akce 9 – Běžné výdaje odboru 

vnitřních věcí, položka 4111 – Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní 

správy státního rozpočtu, účelový znak 98008 – Výdaje spojené s  volbou prezidenta 

České republiky                              o 65.300 Kč 

Organizační jednotka 15 – Odbor informatiky, číslo akce 11 – Běžné výdaje odboru 

informatiky, položka 4111 – Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy 

státního rozpočtu, účelový znak 98008 – Výdaje spojené s  volbou prezidenta České 

republiky                                    o 71.900 Kč 

 

z v ý š i l o  

financování 

Organizační jednotka 8 – Odbor financí, položka 8115 – Změna stavu krátkodobých 

prostředků na bankovních účtech      o 146.298,75 Kč 

 

z v ý š i l y 

běžné výdaje 

Organizační jednotka 4 - Odbor vnitřních věcí, oddíl-paragraf 61-18 – Volba prezidenta 

republiky, číslo akce 0005 – Mzdy, položka 5021 – Ostatní osobní výdaje, účelový znak 

98008 – Výdaje spojené s  volbou prezidenta České republiky o 341.000 Kč 

Organizační jednotka 4 - Odbor vnitřních věcí, oddíl-paragraf 61-18 – Volba prezidenta 

republiky, číslo akce 0009 – Běžné výdaje odboru vnitřních věcí, položka 5139 – Nákup 

materiálu jinde nezařazený, účelový znak 98008 – Výdaje spojené s  volbou prezidenta 

České republiky       o 800 Kč 

Organizační jednotka 4 - Odbor vnitřních věcí, oddíl-paragraf 61-18 – Volba prezidenta 

republiky, číslo akce 0009 – Běžné výdaje odboru vnitřních věcí, položka 5162 – 

Služby telekomunikací a radiokomunikací, účelový znak 98008 – Výdaje spojené s  

volbou prezidenta České republiky     o 11.000 Kč 

Organizační jednotka 4 - Odbor vnitřních věcí, oddíl-paragraf 61-18 – Volba prezidenta 

republiky, číslo akce 0009 – Běžné výdaje odboru vnitřních věcí, položka 5169 – Nákup 

ostatních služeb, účelový znak 98008 – Výdaje spojené s  volbou prezidenta České 

republiky        o 5.500 Kč 
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Organizační jednotka 4 - Odbor vnitřních věcí, oddíl-paragraf 61-18 – Volba prezidenta 

republiky, číslo akce 0009 – Běžné výdaje odboru vnitřních věcí, položka 5175 – 

Pohoštění, účelový znak 98008 – Výdaje spojené s  volbou prezidenta České republiky 

         o 48.000 Kč 

Organizační jednotka 15 - Odbor informatiky, oddíl-paragraf 61-18 – Volba prezidenta 

republiky, číslo akce 0011 – Běžné výdaje odboru informatiky, položka 5169 – Nákup 

ostatních služeb, účelový znak 98008 – Výdaje spojené s  volbou prezidenta České 

republiky        o 71.900 Kč 

Organizační jednotka 4 – Odbor vnitřních věcí, oddíl-paragraf 64-02 – Finanční 

vypořádání minulých let, číslo akce 0096 – Finanční vypořádání, položka 5364 – Vratky 

transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů, účelový znak 98008 – Výdaje spojené s  

volbou prezidenta České republiky     o 110.477,69 Kč 

Organizační jednotka 4 – Odbor vnitřních věcí, oddíl-paragraf 64-02 – Finanční 

vypořádání minulých let, číslo akce 0096 – Finanční vypořádání, položka 5364 – Vratky 

transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů, účelový znak 98187 – Dotace na výdaje 

spojené s volbami do zastupitelstev územních samosprávných celků 

          o 35.821,06 Kč. 

 

7/2a)  Rada města Hlučína rozhodla zrušit své usnesení č. 120/1a) ze dne 05.09.2022 a č. 

 124/2a) ze dne 17.10.2022 a zároveň rozhodla o vyřazení vyprošťovacího zařízení 

 Holmatro, inv. č. 8923 a příslušenství: sady tažných přípojek, inv. č. 8921 a sady 

 tažných řetězů, inv. č. 8922, z majetku města Hlučína a o směně tohoto zařízení za 

 poskytnutí služeb organizovaných kurzů a školení členů jednotek sboru dobrovolných 

 hasičů v hodnotě 60.000,-- Kč. Rada města Hlučína dále rozhodla o uzavření Směnné 

 smlouvy o směně hasičského vybavení za služby vzdělávání členů jednotek sborů 

 dobrovolných hasičů mezi městem Hlučín, se sídlem Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín, 

 IČ: 00300063 a SH ČMS - Ústřední hasičskou školou Jánské Koupele, se sídlem 

 Moravice 136, PSČ 747 84, IČ: 66144591, dle předložené přílohy č. 3. 

  

7/3a)  Rada města Hlučína vzala na vědomí odvolání Mgr. Daniela Lhotského z Povodňové 

 komise ORP Hlučín a jmenování Bc. Jakuba Gaidy do Povodňové komise ORP Hlučín  

 bez připomínek. 

 

7/3b)  Rada města Hlučína projednala záměr na modernizaci zázemí FC Hlučín a materiál 

 odročila. 

 

7/4a) Rada města Hlučína rozhodla o záměru směny pozemků v k.ú. Hlučín a to parc. č. 6 

 jehož součástí je stavba garáže bez čp/če ve vlastnictví města Hlučína za pozemky parc. 

 č. 736/1 a 736/2 ve vlastnictví FC Hlučín a.s., IČ: 27768252, U Stadionu 1798/15,  

 748 01 Hlučín. 

  

7/4b)  Rada města Hlučína rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu pozemku parc.č. 737/91 

 v k.ú. Hlučín o výměře 23 m2:  

- s nájemcem,  

- za účelem využití jako pozemek pod stavbou garáže ve vlastnictví nájemce,     

- na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce,  

- za nájemné ve výši 1.150,-- Kč/rok, tj. 50,-- Kč/m2 a rok. 

 

7/4c)  Rada města Hlučína rozhodla o uzavření smlouvy o zřízení  služebnosti pro 

 vodovodní přípojku, umístěnou na pozemku parc.č. 1150/1 v k.ú. Darkovičky, 
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 v prospěch pozemku parc.č. 1119/2 v k.ú. Darkovičky, s žadatelem, za jednorázovou 

 úhradu ve výši 2.400,-- Kč + DPH.  

 

7/4d)  Rada města Hlučína rozhodla o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti vodovodní 

 přípojky a kanalizační přípojky, umístěných na pozemcích parc.č. 3863/9 a parc.č. 

 3863/10 v k.ú. Hlučín, ve prospěch pozemku parc.č. 3856/61 v k.ú. Hlučín, s manžely 

 za jednorázovou náhradu ve výši 8.000,-- Kč + DPH.  

 

7/4e)  Rada města Hlučína rozhodla o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti přípojky 

 splaškové kanalizace, umístěné na pozemku parc.č. 4475 v k.ú. Hlučín, ve prospěch 

 pozemku parc.č. 249/4 v k.ú. Hlučín, s žadateli, za  jednorázovou náhradu ve výši 

 1.600,-- Kč + DPH.  

 

7/4f)  Rada města Hlučína rozhodla o ukončení Smlouvy o výpůjčce nebytových prostor  

 č. 2021/1/000295/SML-OMM-11-63/2021/Pa-2021 uzavřené dne 29.06.2021 mezi 

 Městem Hlučín, IČ: 0030063, Mírové náměstí 24/23, Hlučín a RAUDO – výrobní 

 družstvo invalidů, IČ: 26842998, Uničovská 370/19, 787 01 Šumperk, za účelem 

 provozování pobočky Pošty Partner dohodou ke dni 28.02.2023 
 

 a zároveň: 
 

a) rozhodla o záměru pronájmu části nebytových prostor - místnosti č. 103  
o výměře 16 m2 v I.NP budovy čp. 302, která je součástí pozemku parc. č. 101/15 v k.ú. 
Darkovičky, za účelem zřízení pobočky Pošta Partner v Darkovičkách; 
 
b) rozhodla o záměru výpůjčky části nebytových prostor - místnosti č. 103 o 
výměře 16 m2 v I.NP budovy čp. 302, která je součástí pozemku parc. č. 101/15 v k.ú. 
Darkovičky, za účelem zřízení pobočky Pošta Partner v Darkovičkách. 
 

7/5a)  Rada města Hlučína projednala a rozhodla o provedení zadávacího řízení na veřejnou 

zakázku malého rozsahu s názvem „Přemístění aut. zastávky na ul. ČSA“. 

 

7/5b)  Rada města Hlučína projednala a rozhodla o provedení zadávacího řízení na veřejnou 

 zakázku malého rozsahu s názvem „Výměna vrat a oken v HS Darkovičky“. 

  

7/5c)  Rada města Hlučína rozhodla o uzavření smlouvy číslo:  23_SOP_01_4122098605 o 

 připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové 

 hladiny 0,4kV (NN) pro novou garáž u zámku p. Jiříka se společností ČEZ 

 Distribuce a. s., Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 24729035.  

 

7/5d)  Rada města Hlučína rozhodla o výši krátkodobých pronájmů kulturních domů 

 v Darkovičkách a Bobrovníkách dle předloženého návrhu s účinností od 01.04.2023. 

 

7/5e)  Rada města Hlučína rozhodla o provedení zadávacího řízení na veřejnou zakázku 

 malého rozsahu s názvem „Stavební práce pro rekonstrukci bytu č. 5 v domě na ul. 

 Zahradní 37“. 

  

7/5f)  Rada města Hlučína rozhodla o uzavření nájemní smlouvy mezi Městem Hlučínem a 

 nájemcem na byt č. 2 o velikosti 1 + 0 v Hlučíně na ulici Opavská 23, a to dle 

 předloženého návrhu.  

 



                                    Usnesení ze 7. schůze Rady města Hlučína, konané dne 23. ledna 2023 

  4 

7/5g)  Rada města Hlučína rozhodla o záměru pronájmu bytu č. 5 v Hlučíně, Dr. Ed. Beneše 

 1068/3 o velikosti 1 + 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 47,8 m2, (včetně sklepu), s minimální cenou 100,-- Kč/m2/měsíc 

započitatelné plochy bytu + cena za zařizovací předměty dle schváleného ceníku Rady 

Města Hlučína, 

 stanovit termín ukončení podávání nabídek na 08.02.2023, 

 stanovit složení pracovní skupiny na otevírání obálek dne 08.02.2023 dle 

předloženého návrhu.  

 

7/6a) Rada města Hlučína projednala Hodnotící zprávu o stavu místní Agendy 21  

a činnosti v projektu Zdravé město Hlučín za rok 2022 a vzala ji na vědomí bez 

připomínek. 

 

7/6b) Rada města Hlučína vzala na vědomí závěry zjištění z inspekční činnosti provedené 

v Domě dětí a mládeže, příspěvková organizace, se sídlem Zámecká 6, Hlučín, 748 01, 

identifikační číslo: 75079968, a to bez přijetí následných opatření. 

 

7/6c) Rada města Hlučína rozhodla o složení grantové pracovní skupiny pro rok 2023  

dle předloženého návrhu. 

 

7/6d) Rada města Hlučína rozhodla navrhnout na ocenění u příležitosti Dne učitelů 2023 

v rámci Sdružení obcí Hlučínska paní Mgr. Ing. Petru Fojtíkovou, ředitelku Základní 

školy a mateřské školy Hlučín – Darkovičky, příspěvková organizace. 

 

7/6e) Rada města Hlučína rozhodla navrhnout na ocenění u příležitosti Dne učitelů 2023 

v rámci Sdružení obcí Hlučínska paní Bc. Zuzanu Pustelníkovou, ředitelku Domu dětí a 

mládeže Hlučín, příspěvková organizace. 

 

7/6f) Rada města Hlučína stanovila plat ředitele Muzea Hlučínska, příspěvková organizace, 

identifikační číslo: 71230530 s účinností od 01.02.2023, a to dle předloženého návrhu. 

 

7/6g) Rada města Hlučína projednala žádost pobočného spolku Základní organizace Českého 

zahrádkářského svazu Hlučín - město, se sídlem Ostravská 8, 748 01 Hlučín, IČ: 

48003425, ze dne 05.01.2023, o individuální dotaci z rozpočtu města Hlučína na 

částečnou úhradu nákladů dopravy na zájezdy v roce 2023, a to do Olomouce a fojtství 

u Kozlovic, do Polska a zámku Fryštát u Karviné a šikmého kostela u Karviné: 

a)  poskytnout pobočnému spolku Základní organizace Českého zahrádkářského svazu 

Hlučín - město, se sídlem Ostravská 8, 748 01 Hlučín, IČ: 48003425, individuální 

dotaci z rozpočtu města Hlučína v roce 2023 ve výši 4.000,-- Kč, a to na částečnou 

úhradu nákladů dopravy na zájezdy v roce 2023, a to do Olomouce a fojtství u 

Kozlovic, do Polska a zámku Fryštát u Karviné a šikmého kostela u Karviné;  

b)  o uzavření Veřejnoprávní smlouvy č. 2023/10/000XXX/SML se spolkem Základní 

organizace Českého zahrádkářského svazu Hlučín - město, se sídlem Ostravská 8, 748 

01 Hlučín, IČ: 48003425, o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Hlučína na 

částečnou úhradu nákladů dopravy na zájezdy v roce 2023, a to do Olomouce a fojtství 

u Kozlovic, do Polska a zámku Fryštát u Karviné a šikmého kostela u Karviné. 
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7/7a)  Rada města Hlučína rozhodla o vyřazení neupotřebitelného majetku svěřeného 

 k hospodaření Základní škole Hlučín – Rovniny, okres Opava, se sídlem Cihelní 

 1417/8, 748 01 Hlučín, identifikační číslo: 00849898 dle předloženého návrhu a  udělila 

 souhlas k likvidaci tohoto majetku. 

 

7/8a)  Rada města Hlučína udělila souhlas organizaci Sport a kultura Hlučín, příspěvková 

 organizace Celní 1731/12a, 748 01 Hlučín, IČO: 00418 013 k uzavření dodatku č. 7 ke  

 smlouvě č. 01092018KD o nájmu nebytových prostor ze dne 31.08.2018 mezi 

 pronajímatelem Sport a kultura Hlučín, příspěvková organizace Celní 1731/12a, 748 01 

 Hlučín, IČO 00418 013 a nájemcem Ing. Karel Janoš, IČO: 03644189, DIČ: CZ 

 8406045417, se sídlem Moravská 2038/48c, 748 01 Hlučín, dle předloženého návrhu a 

 pověřila ředitele organizace k podpisu tohoto dodatku. 

 

7/9a)  Rada města Hlučína rozhodla v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Modernizace 

 učeben polytechnické výuky, cizích jazyků a PC na ZŠ Hlučín, Hornická 7 – dodávka 

 vybavení“, jejímž zadavatelem je Základní škola Hlučín, Hornická 7, okres Opava, 

 příspěvková organizace, se sídlem Hornická 7/1266, 748 01 Hlučín, IČO: 75027119: 

- o revokaci části usnesení Rady města Hlučína č. 5/12a) ze dne 19.12.2022 týkající se 

výběru dodavatele části 3 veřejné zakázky – „Dodávka školního nábytku“ a udělení 

souhlasu příspěvkové organizaci Základní škola Hlučín, Hornická 7, okres Opava, 

příspěvková organizace, k uzavření kupní smlouvy v souladu se zadávacími 

podmínkami - dodavatelem části 3 - „Dodávka školního nábytku“ veřejné zakázky se 

stává společnost SANTAL spol. s r. o., se sídlem Jiráskova 738, Třeboň II, 379 01 

Třeboň, IČO: 42408121, s nabídkovou cenou 312.943,-- Kč bez DPH a udělila souhlas 

příspěvkové organizaci Základní škola Hlučín, Hornická 7, okres Opava, příspěvková 

organizace, k uzavření smlouvy o dílo v souladu se zadávacími podmínkami. 

 

 

 

Mgr. Pavel Paschek v. r.     Mgr. Petra Řezáčová v. r. 

starosta města Hlučína     místostarostka města Hlučína 

  

          


