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          V ý t a h  

U s n e s e n í 
 

 z 3. schůze Rady města Hlučína, konané dne 21. listopadu 2022 

 

číslo  

usnes.:  Obsah usnesení: 
_____________________________________________________________________________________ 

 

3/1a)  Rada města Hlučína odsouhlasila navrhované ceníky krátkodobých pronájmů prostor, 

 předmětů vybavení a služeb pro rok 2023 organizaci Sport a kultura Hlučín, 

 příspěvkovou organizaci, se sídlem Celní 1731/12a, 748 01 Hlučín, IČO: 00418 013, dle 

 předloženého návrhu.  

 

3/2a)  Rada města Hlučína rozhodla o provedení rozpočtového opatření č. 18, kterým se: 

 

z v ý š i l y     

přijaté dotace 

Organizační jednotka 10 – Odbor rozvoje a školství, číslo akce 1401 – Mateřská škola 

Hlučín, Severní, položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního 

rozpočtu, účelový znak 143533092 – Operační program Jan Amos Komenský – 

evropský podíl       o 536.285,57 Kč 

Organizační jednotka 10 – Odbor rozvoje a školství, číslo akce 1401 – Mateřská škola 

Hlučín, Severní, položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního 

rozpočtu, účelový znak 143133092 – Operační program Jan Amos Komenský – národní 

podíl         o 162.594,43 Kč 

s n í ž i l y 

přijaté dotace 

Organizační jednotka 7 – Odbor investic, číslo akce 654 – Přístavba výtahu u bytovému 

domu na ul. 1. máje 1, položka 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního 

rozpočtu, účelový znak 17979 – Bytové domy bez bariér – podprogram č. 117D066 – 

investice        o 8.633,13 Kč 

 

z v ý š i l y     

příjmy 

Organizační jednotka 8 – Odbor financí, položka 1381 – Příjem z daně z hazardních her 

s výjimkou dílčí daně z technických her     o 450.000 Kč 

Organizační jednotka 8 – Odbor financí, oddíl-paragraf 63-10 – Obecné příjmy a výdaje 

z finančních operací, položka 2141 – Příjmy z úroků  o 240.000 Kč 

 

z v ý š i l y 

běžné výdaje 

Organizační jednotka 10 – Odbor rozvoje a školství, oddíl-paragraf 31-11 – Mateřské 

školy, číslo akce 1401 – Mateřská škola Hlučín, Severní, položka 5336 – Neinvestiční 

transfery zřízeným příspěvkovým organizacím, účelový znak 143533092 – Operační 

program Jan Amos Komenský – evropský podíl   o 536.285,57 Kč 

Organizační jednotka 10 – Odbor rozvoje a školství, oddíl-paragraf 31-11 – Mateřské 

školy, číslo akce 1401 – Mateřská škola Hlučín, Severní, položka 5336 – Neinvestiční 

transfery zřízeným příspěvkovým organizacím, účelový znak 143133092 – Operační 

program Jan Amos Komenský – národní podíl   o 162.594,43 Kč 
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Organizační jednotka 7 – Odbor investic, oddíl-paragraf 36–31 – Veřejné osvětlení, 

číslo akce 0047 – Veřejné osvětlení, položka 5171 – Opravy a udržování  

         o 450.000 Kč 

Organizační jednotka 7 – Odbor investic, oddíl-paragraf 34–12 – Sportovní zařízení ve 

vlastnictví obce, číslo akce 0043 – Dětská hřiště, položka 5171 – Opravy a udržování 

         o 100.000 Kč 

s n í ž i l y 

běžné výdaje 

Organizační jednotka 7 – Odbor investic, oddíl-paragraf 22–19 Ostatní záležitosti 

pozemních komunikací, číslo akce 00640 – Oprava chodníků a parkoviště mezi BD 

Cihelní 29-33, položka 5171 – Opravy a udržování   o 250.000 Kč 

Organizační jednotka 7 – Odbor investic, oddíl-paragraf 34–12 – Sportovní zařízení ve 

vlastnictví obce, číslo akce 0789 – Obnova stávajících dětských hřišť ve městě, položka 

5171 – Opravy a udržování      o 100.000 Kč 

 

z v ý š i l y 

kapitálové výdaje 

Organizační jednotka 7 – Odbor investic, oddíl-paragraf 36–13 – Nebytové 

hospodářství, číslo akce 0682 – Rekonstrukce objektu vodárny - II. etapa, položka 6121 

– Budovy, haly a stavby           o 352.000 Kč 

Organizační jednotka 7 – Odbor investic, oddíl-paragraf 22–21 – Provoz veřejné silniční 

dopravy, číslo akce 0760 – Studie nové točny autobusů na sídlišti OKD s možností 

umístění zastávky autobusů z ul. ČSA, položka 6121 – Budovy, haly, stavby  

         o 57.120 Kč 

Organizační jednotka 7 – Odbor investic, oddíl-paragraf 22–19 Ostatní záležitosti 

pozemních komunikací, číslo akce 0693 – Cyklostezka Hlučín - Darkovičky, položka 

6121 – Budovy, haly, stavby      o 240.000 Kč 

 

s n í ž i l y 

kapitálové výdaje 

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

číslo akce 0654 – Přístavba výtahu u bytovému domu na ul. 1. máje 1, položka 6121 – 

Budovy, haly, stavby, účelový znak 17979 – Bytové domy bez bariér – podprogram č. 

117D066 – investice       o 8.633,13 Kč 

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

číslo akce 0654 – Přístavba výtahu u BD na ul. 1. máje 1, položka 6121 – Budovy, haly 

a stavby             o 51.000 Kč 

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

číslo akce 0818 – Přístavba výtahu u BD na ul. Severní 2, položka 6121 – Budovy, haly 

a stavby             o 51.000 Kč 

Organizační jednotka 7 – Odbor investic, oddíl-paragraf 36-33 – Výstavba a údržba 

místních inženýrských sítí, číslo akce 0074 – Osadní výbor Hlučín OKD, položka 6121 

– Budovy, haly, stavby      o 57.120 Kč. 

 

3/3a)  Rada města Hlučína rozhodla o záměru pronájmu bytu č. 2 v Hlučíně, Dr. Ed. Beneše 

 1069/5 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 58,75 m2, včetně sklepu), s minimální cenou 100,-- 
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Kč/m2/měsíc započitatelné plochy bytu + cena za zařizovací předměty dle 

schváleného ceníku Rady města Hlučína, 

 stanovit termín ukončení podávání nabídek na 07.12.2022, 

 stanovit složení pracovní skupiny na otevírání obálek dne 07.12.2022 dle 

předloženého návrhu.  

 

3/3b)  Rada města Hlučína rozhodla o záměru pronájmu bytu č. 3 v Hlučíně, Dr. Ed. Beneše 

 953/10 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 66,8 m2 (včetně zděného sklepu o započitatelné ploše 16 m2), 

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 07.12.2022, 

 stanovit složení pracovní skupiny na otevírání obálek dne 07.12.2022 dle 

předloženého návrhu.  

 

3/3c)  Rada města Hlučína projednala návrh realizace obnovy polní cesty na pozemku par. 

 č. 4250 v k.ú. Hlučín a souhlasí s jeho realizací dle předloženého návrhu.    

 

3/4a)  Rada města Hlučína rozhodla, že veškerá zadávací řízení na veřejné zakázky na 

 dodávky a na veřejné zakázky na služby, jejichž předpokládaná hodnota činí nejméně  

 2.000.000,-- Kč bez DPH, a na veřejné zakázky na stavební práce, jejichž 

 předpokládaná hodnota činí nejméně 6.000.000,-- Kč bez DPH, vč. případného určení 

 předpokládané hodnoty veřejné zakázky bude pro Město Hlučín jako zadavatele 

 provádět externí subjekt (soukromý subjekt zabývající se zadáváním veřejných 

 zakázek), a to s účinností od 15.01.2023 do 31.12.2026. 

 

 Rada města Hlučína rozhodla o provedení zadávacího řízení na veřejnou zakázku 

 malého rozsahu „Výkon zadavatelské činnosti pro Město Hlučín 2023-2026“. 

 

3/4b)  Rada města Hlučína rozhodla za město Hlučín jako předsedu spolku Dětský ranč 

 Hlučín z.s., IČ: 6614440, se sídlem Celní 1996/10b, 748 01 Hlučín, a zároveň i za město 

 Hlučín jako obdarovaného, o uzavření darovací smlouvy mezi spolkem Dětský ranč 

 Hlučín z.s., IČ: 6614440, se sídlem Celní 1996/10b, 748 01 Hlučín a městem Hlučín, 

 IČO: 00300063, se sídlem Mírové nám. 23/24, 748 01 Hlučín, jejíž předmětem je 

 obdržení střešní plechové krytiny od spolku Dětský ranč Hlučín, z.s. pro město Hlučín, 

 a to dle předloženého návrhu.  

 

3/4c)  Rada města Hlučína udělila za město Hlučín jako zřizovatele příspěvkové organizace 

 Sport a kultura Hlučín, příspěvková organizace, IČO: 00418013, se sídlem Celní 12A, 

 748 01 Hlučín, souhlas této příspěvkové organizaci k úplatnému převodu nepotřebné 

 svěřené movité věci – traktoru Zetor 72, rok výroby 1985 a k uzavření kupní smlouvy se 

 spolkem Dětský ranč Hlučín z.s., IČ: 6614440, se sídlem Celní 1996/10b, 748 01 

 Hlučín, a to dle předloženého návrhu. 

 

 Rada města Hlučína zároveň rozhodla za město Hlučín jako předsedu spolku Dětský 

 ranč Hlučín z.s., IČ: 6614440, se sídlem Celní 1996/10b, 748 01 Hlučín, o uzavření 
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 kupní smlouvy mezi spolkem Dětský ranč Hlučín z.s., IČ: 6614440, se sídlem Celní 

 1996/10b, 748 01 Hlučín a příspěvkovou organizací Sport a kultura Hlučín, příspěvková 

 organizace, IČO: 00418013, se sídlem Celní 12A, 748 01 Hlučín, jejíž předmětem je 

 úplatný převod traktoru Zetor 72 do vlastnictví spolku Dětský ranč Hlučín, z.s., a to dle 

 předloženého návrhu.  

 

3/5a)   Rada města Hlučína rozhodla o uzavření Smlouvy číslo 4102666417 o reklamě 

 a propagaci za cenu ve výši 30.000 Kč bez DPH, se společností ČEZ a. s., se sídlem 

 Duhová 2/1444, Praha 4, PSČ 14053, IČ: 45274649, DIČ: CZ45274649, dle 

 předloženého návrhu.  

  

3/5b)  Rada města Hlučína projednala žádost Apoštolské církve, sboru Hlučín, se sídlem 

 1. máje 1258/2, 748 01  Hlučín, IČ: 03850056, ze dne 10.11.2022, a rozhodla: 

 

a) o poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,-- Kč z rozpočtu města Hlučína na 

pokrytí nákladů spojených s vánočním programem na sídlišti OKD v Hlučíně dne                 

10.12.2022, 

 

b)  o následném uzavření darovací smlouvy s Apoštolskou církví, sborem Hlučín, se 

sídlem 1. máje 1258/2, 748 01 Hlučín, IČ: 03850056, dle předložené přílohy č. 2. 

 

3/5c)  Rada města Hlučína vzala na vědomí výsledky participativního rozpočtu „JE TO NA 

 VÁS!“ v roce 2022, a to bez připomínek.  

 

3/5d)  Rada města Hlučína rozhodla o přijetí finančních prostředků ve výši 14.993.028,-- Kč 

 z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2022 na financování akce 

 „Cyklostezka Hlučín – Darkovičky“- INSPROFOND  5818510063 a rozhodla o 

 uzavření Smlouvy č. 1776/C1/2022 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu 

 Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2022 se Státním fondem dopravní 

 infrastruktury, IČ: 70856508 se sídlem Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9, dle 

 předloženého návrhu.  

 

3/6a)  Rada města Hlučína rozhodla o systému odměňování a výši sazeb pro poskytnutí 

 peněžitého plnění (odměny) členům jednotek sboru dobrovolných hasičů za činnost 

 v mimopracovní době s účinností od 01.01.2023 dle předložené přílohy č. 1. 

 

3/6b)  Rada města Hlučína projednala a rozhodla o uzavření dodatku č. 2 k pojistné smlouvě 

 č. 1672911117 mezi Městem Hlučín, se sídlem Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín a 

 Generali Českou pojišťovnou a.s., se sídlem Spálená 75/16, 110 00 Praha 1 - Nové 

 Město, IČ: 45272956 dle předložené přílohy č. 1. 

 

3/6c) Rada města Hlučína zřídila komisi dopravní, komisi výstavby a rozvoje města, komisi 

 pro tělovýchovu, sport a volný čas mládeže, komisi pro regeneraci městské památkové 

 zóny, komisi pro kulturu, komisi sociální a komisi pro životní prostředí, ekologii a 

 zeleň. Dále Rada města Hlučína jmenovala členy a předsedy komisí dle upravené 

 přílohy č. 1, to vše na funkční období Rady města Hlučína zvolené pro volební období 

 2022 – 2026, a to s účinnosti od 22.11.2022. 

 

3/7a)  Rada města Hlučína rozhodla o uzavření dodatku č. 24 ke smlouvě č. MO-37-

 102/99/Ha-99 o nájmu pozemku parc. č. 2088/29 v k.ú. Hlučín mezi pronajímateli a 
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 městem Hlučín jako nájemcem, ve znění dodatků č. 1 – č.  23, kterým dojde k úpravě 

 výše nájemného o průměrnou roční míru inflace v r. 2021.  

 

3/7b)  Rada města Hlučína rozhodla o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro 

 stavbu zemního kabelového vedení NN, umístěného na pozemcích parc.č. 4497/3 a 

 parc.č. 536/4 v k.ú. Hlučín, se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem 

 Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, za jednorázovou úhradu ve výši 3.600,-- 

 Kč + DPH.  
 

3/7c) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření smlouvy o právu provést stavbu a o udělení 

souhlasu vlastníka pozemků parc.č. 2096/8 a parc.č. 4470 v k.ú. Hlučín ke vstupu na 

pozemky a komunikace za účelem obnovy nadzemního vedení NN a přípojek NN ve 

stávající trase, se společností ČEZ Distribuce a.s., IČ: 24729035, se sídlem Teplická 

874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, zastoupenou na základě plné moci společností 

MSEM a.s., IČ: 64610080, se sídlem Collo-louky 126, 738 01 Frýdek-Místek, dle 

předloženého návrhu smlouvy č. ZU-32-Di-2022 a dle předložené situace.  

 

3/7d) Rada  města Hlučína rozhodla o záměru pronájmu částí pozemků parc.č. 2088/49 a parc. 

č. 2088/318 v k. ú. Hlučín pro účely vybudování pěti parkovacích míst s tím, že před 

uzavřením nájemní smlouvy žadatel předloží vlastníkovi pozemků technické řešení, 

které bude splňovat veškeré náležitosti, nezbytné k řádnému povolení stavby a to včetně 

všech vyjádření dotčených orgánů.  

 

3/7e) Rada města Hlučína vzala na vědomí zápis ze zjišťování průběhu hranic liniových 

staveb – účelové komunikace na pozemku parc.č. 1164 a místní komunikace III. třídy 

na pozemku parc.č. 1140, vše v k.ú. Darkovičky, který bude poskytnut zpracovateli 

komplexních pozemkových úprav společnosti Ageris s.r.o., IČ: 25576992, se sídlem 

Jeřábkova 5, 602 00 Brno, jako podklad projektantovi pozemkových úprav pro 

zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav.   

 

3/7f) Rada města Hlučína projednala žádost o prodej části pozemku parc. č. 2088/77 v k. ú. 

Hlučín, záměr prodej uvedené části pozemku z majetku města nedoporučuje a předkládá 

zastupitelstvu města k rozhodnutí. 

 

3/7g) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření dohody o ukončení nájmu části pozemku parc. 

č. 3071/200 v k.ú. Hlučín o výměře 144 m2 ke dni 31.12.2022 s nájemci. 

 

 Zároveň Rada města Hlučína rozhodla o záměru pronájmu části pozemku parc. č. 

 3071/200 v k. ú. Hlučín o výměře 144 m2 pro zahrádkářské účely. 

 

3/7h) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření dohody o ukončení nájmu části pozemku parc. 

č. 3071/105 v k.ú. Hlučín o výměře 27 m2 ke dni 31.12.2022 s nájemcem. 

 

3/7i) Rada města Hlučína udělila plnou moc společnosti STRAUB Development a.s.,  

IČ: 02746964, se sídlem Smetanovo náměstí 1824/9 Ostrava, Moravská Ostrava 

k zastupování Města Hlučína vůči společnosti ČEZ Distribuce , a.s. ve věci zajištění 

souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy na 

pozemku parc. č. 42/8 v k.ú. Bobrovníky, dle předložené hmotové zástavby. 
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3/8a) Rada města Hlučína schválila úpravu rozpisu rozpočtu Dětské rehabilitace,  

sídlem Hlučín, Hluboká 1117/23, IČ: 47811820, příspěvkové organizace města Hlučína, 

k 01.12.2022 dle předloženého návrhu. 
 

 

3/8b) Rada města Hlučína schválila změny v organizační struktuře Dětské rehabilitace,  

sídlem Hlučín, Hluboká 1117/23, IČ: 47811820, příspěvkové organizace města Hlučína, 

k 01.01.2023 dle předloženého návrhu. 

 

  

 

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

starosta města Hlučína     místostarostka města Hlučína 

          

 

 

 
 


