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          V ý t a h  

U s n e s e n í 
 

 z 5. schůze Rady města Hlučína, konané dne 19. prosince 2022 

 

číslo  

usnes.:  Obsah usnesení: 
_____________________________________________________________________________________ 

 

5/1a)  Rada města Hlučína projednala Dodatek č. 5 ke Smlouvě ev. č. 0516/2019/OD ze dne 

 26.02.2019 o poskytnutí finančního příspěvku Statutárnímu městu Ostrava, IČO: 

 00845451, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, na zajištění dopravní obslužnosti 

 území města Hlučín městskou hromadnou dopravou společností Dopravní podnik 

 Ostrava a.s., IČ: 61974757, Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 

 městem Hlučín, se sídlem Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín, IČ: 00300063 na období 

 2023 a rozhodla Dodatek č. 5 ke Smlouvě podepsat dle předloženého návrhu. 

 

5/2a)  Rada města Hlučína rozhodla o přijetí finančního daru ve výši 60.000,-- Kč od 

 společnosti Heimstaden Czech s.r.o. se sídlem Gregorova 2582/3, PSČ 702 00 Ostrava - 

 Moravská Ostrava, identifikační číslo: 05253268 na vybavení komunitního centra pro 

 seniory a dále rozhodla o uzavření darovací smlouvy s touto společností Heimstaden 

 Czech s.r.o., dle předloženého návrhu.  

   

5/2b)  Rada města Hlučína rozhodla o přijetí nadačního příspěvku ve výši 61.122,-- Kč od 

 Nadace O2 v rámci grantového programu Sázej stromy.cz a o uzavření Smlouvy číslo 

 xxx o poskytnutí nadačního příspěvku s Nadací O2, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 

 Praha 4, PSČ 140 22, IČ: 26700000, dle předloženého návrhu.  

  

5/2c)  Rada města Hlučína stanovila plat ředitelky příspěvkové organizace Dětská 

 rehabilitace, sídlem Hluboká 1117/23, Hlučín, 748 01, identifikační číslo: 47811820 

 s účinností od 01.01.2023, a to dle předloženého návrhu. 

 

5/2d)  Rada města Hlučína vzala na vědomí, a to bez připomínek, informaci o počtu stížností 

 za 2. a 3. čtvrtletí 2022 šetřených příspěvkovými organizacemi zřizovanými městem 

 Hlučínem a předloženou odpověď šetřené stížnosti.   

 

5/2e)  Rada města Hlučína vzala na vědomí zápis č. 1 z jednání Komise pro tělovýchovu, 

 sport a volný čas mládeže a úkoly z něj vyplývající bez připomínek. 

 

5/3a)  Rada města Hlučína rozhodla v souladu s § 63 odst. 3 zákona č. 136/2016 Sb., o 

 zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, o provedení zadávajícího 

 řízení – jednacího řízení bez uveřejnění, na nadlimitní veřejnou zakázku „Poskytnutí 

 poštovních služeb prostřednictvím výplatního stroje“. 

 

Zároveň Rada města Hlučína rozhodla o ukončení stávající Dohody o bezhotovostní 

úhradě cen poštovních služeb č. 982707-2445/2014 uzavřené dne 5.1.2015 mezi 

Městem Hlučín, se sídlem Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín, IČ: 00300063 a Českou 

poštou, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ: 47114983. 
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5/3b)  Rada města Hlučína schválila směrnici Sazebník úhrad pro rok 2023 dle předložené 

 přílohy č. 1. 

 

5/3c)  Rada města Hlučína rozhodla o poskytnutí mimořádné odměny členům jednotek sboru 

 dobrovolných hasičů dle předloženého návrhu. 

 

5/4a)  Rada města Hlučína rozhodla o provedení rozpočtového opatření č. 20, kterým se: 

 

z v ý š i l y     

přijaté dotace 

Organizační jednotka 10 – Odbor rozvoje a školství, číslo akce 1414 – Základní škola 

Via Montessori, položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů, účelový znak 

334 -  Dotace na projekt „Rozvoj badatelsky orientovaného vyučování v ZŠ Via 

Montessori“          o 69.400 Kč 

Organizační jednotka 7 – Odbor investic, číslo akce 693 – Cyklostezka Hlučín-

Darkovičky, položka 4213 – Investiční přijaté transfery ze státních fondů, účelový znak 

91628 -  Financování dopravní infrastruktury - investice  o 14.993.028 Kč 

Organizační jednotka 4 – Odbor vnitřních věcí, číslo akce 7 – Požární ochrana – běžné 

výdaje, položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu, 

účelový znak 14004 -  Dotace na náklady sboru dobrovolných hasičů 

          o 59.350 Kč 

z v ý š i l y     

příjmy 

Organizační jednotka 1 – Odbor městského majetku, oddíl-paragraf 36-39 – Komunální 

služby a územní rozvoj jinde nezařazené, položka 2119 – Ostatní příjmy z vlastní 

činnosti        o 217.800 Kč 

Organizační jednotka 10 – Odbor rozvoje a školství, oddíl-paragraf 43-50 – Domovy 

pro seniory, číslo akce 1413 – Domov pod Vinnou horou, položka 2122 – Odvody 

příspěvkových organizací      o 495 Kč 

Organizační jednotka 4 – Odbor vnitřních věc, oddíl-paragraf 62-21 – Humanitární 

zahraniční pomoc přímá, číslo akce 819 – Spolupráce při zajištění ubytování uprchlíků, 

položka 2324 – Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady, účelový znak 900 – Smlouva o 

spolupráci při zajištění ubytování     o 63.000 Kč 

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

s výjimkou dílčí daně z technických her     o 2.000 Kč 

Organizační jednotka 8 – Odbor financí, položka 1113 – Příjem z daně z příjmů 

fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně o 190.000 Kč 

 

z v ý š i l y 

běžné výdaje 

Organizační jednotka 10 – Odbor rozvoje a školství, oddíl-paragraf 31-13 – Základní 

školy, číslo akce 1414 – Základní škola Via Montessori, položka 5336 – Neinvestiční 

transfery zřízeným příspěvkovým organizacím, účelový znak 334 - Dotace na projekt 

„Rozvoj badatelsky orientovaného vyučování v ZŠ Via Montessori“   

         o 69.400 Kč 

Organizační jednotka 7 – Odbor investic, oddíl-paragraf 64–09 – Ostatní činnosti jinde 

nezařazené, číslo akce 0181 – Rezerva na havárie ve Fondu reprodukce majetku 

příspěvkových organizací, položka 5171 – Opravy a udržování o 495 Kč 

Organizační jednotka 7 – Odbor investic, oddíl-paragraf 62-21 – Humanitární 

zahraniční pomoc přímá, číslo akce 0819 – Spolupráce při zajištění ubytování 
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uprchlíků, položka 5171 – Opravy a udržování, účelový znak 900 – Smlouva o 

spolupráci při zajištění ubytování     o 63.000 Kč 

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

hospodářství, číslo akce 0070 – Nebytové hospodářství, položka 5169 – Nákup 

ostatních služeb       o 60.000 Kč 

Organizační jednotka 7 – Odbor investic, oddíl-paragraf 37-45 – Péče o vzhled obcí a 

veřejnou zeleň, číslo akce 0837 – Stezka pod Vinnou horu, položka 5169 – Nákup 

ostatních služeb       o 230.062 Kč 

Organizační jednotka 7 – Odbor investic, oddíl-paragraf 37-45 – Péče o vzhled obcí a 

veřejnou zeleň, číslo akce 0653-7 – PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET – projekt 

Zámecký park, položka 5137 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek  

         o 83.100 Kč 

Organizační jednotka 7 – Odbor investic, oddíl-paragraf 37-45 – Péče o vzhled obcí a 

veřejnou zeleň, číslo akce 0653-7 – PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET – projekt 

Zámecký park, položka 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený o 83.100 Kč 

Organizační jednotka 7 – Odbor investic, oddíl-paragraf 34-29 – Ostatní zájmová 

činnost a rekreace, číslo akce 0653-8 – PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET – projekt 

Relax pro všechny, položka 5137 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek 

         o 101.500 Kč 

Organizační jednotka 7 – Odbor investic, oddíl-paragraf 34-29 – Ostatní zájmová 

činnost a rekreace, číslo akce 0653-8 – PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET – projekt 

Relax pro všechny, položka 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený   

         o 101.500 Kč 

Organizační jednotka 4 – Odbor vnitřních věcí, oddíl-paragraf 63-10 – Obecné příjmy a 

výdaje z finančních operací, číslo akce 0009 – Běžné výdaje odboru vnitřních věcí, 

položka 5163 – Služby peněžních ústavů    o 10.000 Kč 

Organizační jednotka 6 – Odbor výstavby a životního prostředí, oddíl-paragraf 37-45 – 

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, číslo akce 0058 – Veřejná zeleň - sekání, položka 

5169 – Nákup ostatních služeb     o 145.000 Kč 

Organizační jednotka 7 – Odbor investic, oddíl-paragraf 34–19 – Ostatní sportovní 

činnost, číslo akce 0136 – Údržba komunikací - povrchy, vpustě, obruby, položka 5169 

– Nákup ostatních služeb      o 19.000 Kč 

Organizační jednotka 6 – Odbor výstavby a životního prostředí, oddíl-paragraf 37-42 – 

Chráněné části přírody, číslo akce 0056 – Chráněné části přírody, položka 5169 – 

Nákup ostatních služeb      o 25.000 Kč 

Organizační jednotka 3 – Městská policie, oddíl-paragraf 53-11 – Bezpečnost a veřejný 

pořádek, číslo akce 0005 – Mzdy, položka 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním 

poměru         o 100.000 Kč 

Organizační jednotka 7 – Odbor investic, oddíl-paragraf 36–32 – Pohřebnictví, číslo 

akce 0148 – Pohřebnictví běžné výdaje, položka 5169 – Nákup ostatních služeb  

         o 41.000 Kč 

Organizační jednotka 8 – Odbor financí, oddíl-paragraf 63–99 – Ostatní finanční 

operace, číslo akce 0095 – Ostatní výdaje odboru financí, položka 5362 – Platby daní 

státnímu rozpočtu       o 2.000 Kč 

Organizační jednotka 10 – Odbor rozvoje a školství, oddíl-paragraf 34-19 – Ostatní 

sportovní činnost, číslo akce 0078 – Běžné dotace z rozpočtu města, položka 5222 – 

Neinvestiční transfery spolkům       o 190.000 Kč 

Organizační jednotka 4 – Odbor vnitřních věcí, oddíl-paragraf 55-12 – Požární ochrana 

– dobrovolná část, číslo akce 0007 – Požární ochrana – běžné výdaje, položka 5167 – 

Služby školení a vzdělávání, účelový znak 14004 -  Dotace na náklady sboru 

dobrovolných hasičů       o 2.800 Kč 
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Organizační jednotka 4 – Odbor vnitřních věcí, oddíl-paragraf 55-12 – Požární ochrana 

– dobrovolná část, číslo akce 0007 – Požární ochrana – běžné výdaje, položka 5137 – 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek, účelový znak 14004 -  Dotace na náklady sboru 

dobrovolných hasičů       o 56.550 Kč 

Organizační jednotka 6 – Odbor výstavby a životního prostředí, oddíl-paragraf 37-22 – 

Sběr a svoz komunálních odpadů, číslo akce 0053 – Sběrný dvůr, položka 5169 – 

Nákup ostatních služeb      o 80.000 Kč 

 

s n í ž i l y 

běžné výdaje 

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

číslo akce 0066 – Bytové hospodářství, položka 5169 – Nákup ostatních služeb  

         o 60.000 Kč 

Organizační jednotka 6 – Odbor výstavby a životního prostředí, oddíl-paragraf 37-45 – 

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, číslo akce 0696 – Projekt městského sadu a 

chodníčku u jezera v Hlučíně, položka 5169 – Nákup ostatních služeb 

         o 230.062 Kč 

Organizační jednotka 10 – Odbor rozvoje a školství, oddíl-paragraf 64-09 – Ostatní 

činnosti jinde nezařazené, číslo akce 0653 – PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET, položka 

5909 – Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené  o 369.200 Kč 

Organizační jednotka 4 – Odbor vnitřních věcí, oddíl-paragraf 63-20 – Pojištění funkčně 

nespecifikované, číslo akce 0009 – Běžné výdaje odboru vnitřních věcí, položka 5163 – 

Služby peněžních ústavů      o 30.000 Kč 

Organizační jednotka 4 – Odbor vnitřních věcí, oddíl-paragraf 61-71 – Činnost místní 

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

ostatních služeb       o 20.000 Kč 

Organizační jednotka 6 – Odbor výstavby a životního prostředí, oddíl-paragraf 23-33 – 

Úpravy drobných vodních toků, číslo akce 0201 – Čištění průtočnosti, položka 5169 – 

Nákup ostatních služeb      o 85.000 Kč 

Organizační jednotka 6 – Odbor výstavby a životního prostředí, oddíl-paragraf 37-29 – 

Ostatní nakládání z odpady, číslo akce 0054 – Černé skládky, položka 5169 – Nákup 

ostatních služeb       o 60.000 Kč 

Organizační jednotka 7 – Odbor investic, oddíl-paragraf 22–12 – Silnice, číslo akce 

0136 – Údržba komunikací - povrchy, vpustě, obruby, položka 5171 – Opravy a 

udržování        o 19.000 Kč 

Organizační jednotka 6 – Odbor výstavby a životního prostředí, oddíl-paragraf 23-39 – 

Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené, číslo akce 0042 – 

Havárie – vodního hospodářství, položka 5169 – Nákup ostatních služeb   

         o 25.000 Kč 

Organizační jednotka 4 – Odbor vnitřních věcí, oddíl-paragraf 61-12 – Zastupitelstva 

obcí, číslo akce 0005 – Mzdy, položka 5023 – Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 

         o 100.000 Kč 

Organizační jednotka 7 – Odbor investic, oddíl-paragraf 22–12 – Silnice, číslo akce 

0136 – Údržba komunikací - povrchy, vpustě, obruby, položka 5169 – Nákup ostatních 

služeb         o 41.000 Kč 

Organizační jednotka 6 – Odbor výstavby a životního prostředí, oddíl-paragraf 37-45 – 

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, číslo akce 0134 – Veřejná zeleň – ostatní práce, 

položka 5169 – Nákup ostatních služeb    o 80.000 Kč 

 

z v ý š i l y 

kapitálové výdaje 
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Organizační jednotka 7 – Odbor investic, oddíl-paragraf 37-45 – Péče o vzhled obcí a 

veřejnou zeleň, číslo akce 0550 – Revitalizace veřejného prostranství "Park u 

Červeného kostela Hlučín", položka 6121 – Budovy, haly a stavby 

         o 217.800 Kč 

Organizační jednotka 7 – Odbor investic, oddíl-paragraf 64–09 - Ostatní činnosti jinde 

nezařazené, číslo akce 0279 – Nespecifikovaná rezerva na investice, položka 6121 – 

Budovy, haly, stavby        o 14.993.028 Kč 

Organizační jednotka 4 – Odbor vnitřních věcí, oddíl-paragraf 61-71 – Činnost místní 

správy, číslo akce 0121 – Kapitálové výdaje odboru vnitřních věcí, položka 6122 – 

Stroje, přístroje a zařízení      o 40.000 Kč. 
 

5/4b)  Rada města Hlučína rozhodla schválit rozpočty na rok 2023 a střednědobé výhledy 

 rozpočtu na období let 2024 až 2025 pro příspěvkové organizace města Hlučína dle 

 předloženého návrhu. 

   

5/5a) Rada města Hlučína projednala žádost a rozhodla o uzavření Smlouvy o poskytnutí 

finanční náhrady za zhodnocení bytu mezi Městem Hlučín, IČ: 00300063, se sídlem 

Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín a nájemci, v rámci které bude dohodnuto 

proplacení 80% nákladů ve výši 69.347,-- Kč za rekonstrukci koupelny bytu č. 10, na 

adrese Mírové nám. 29/25, 748 01 Hlučín, nájemcům dle předloženého návrhu.  

 

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

 nájemcem na byt č. 3 o velikosti 1+1 v Hlučíně na ulici 1. máje 1, a to dle předloženého 

 návrhu.  

 

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

 nájemkyní, na byt č. 6 o velikosti 1+1 v Hlučíně na ulici Severní 2, a to dle 

 předloženého návrhu.  

 

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

 nájemkyní na byt č. 17 o velikosti 2 + 0 v Hlučíně na ulici Opavská 23, a to dle 

 předloženého návrhu. 

 

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

 nájemkyní na byt č. 19 o velikosti 1 + 0 v Hlučíně na ulici Opavská 23, a to dle 

 předloženého návrhu. 

 

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

a nájemcem na byt č. 3 o velikosti 2+1 v Hlučíně na ulici Dr. Ed. Beneše 953/10, a to 

dle předloženého návrhu.  

 

5/5g) 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 Dr. Ed. Beneše 1069/5, a to 

dle předloženého návrhu.  

 

5/6a)  Rada města Hlučína rozhodla, za město Hlučín, jako jediného společníka obchodní 

 společnosti TS Hlučín s. r.o., IČ: 25887289, se sídlem Úzká 717/3, 748 01 Hlučín 

 v rámci výkonu působnosti valné hromady této společnosti, o uzavření dodatku č. 8 

 smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti TS Hlučín s.r.o. s Ing. Romanem 

 Šťastným, jednatelem společnosti, dle předloženého návrhu, a to vše s účinností od 

 01.01.2023.  
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5/6b)  Rada města Hlučína rozhodla, za město Hlučín, jako jediného společníka obchodní 

 společnosti Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o., IČ: 25914685, se sídlem Ostravská 

 124/18, 748 01 Hlučín v rámci výkonu působnosti valné hromady této společnosti, 

 rozhodla o uzavření dodatku č. 7 smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti 

 Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o., s Ing. Petrem Schimánkem, dle předloženého 

 návrhu,  a to s účinností  od 01.01.2023.  

 

5/6c) Rada města Hlučína rozhodla za město Hlučín, jako jediného společníka obchodní 

 společnosti Teplo Hlučín, spol. s r.o, IČO: 25362747 se sídlem ul. Čs. armády 1263/32, 

 748 01 Hlučín v rámci výkonu působnosti valné hromady této společnosti, o schválení 

 Dodatku č.3 smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti  Teplo Hlučín, spol. s r.o.,   

 s Ing. Petrem Rončkou s účinností od 01.01.2023, dle předloženého návrhu. 

 

5/7a)  Rada města Hlučína rozhodla o ukončení nájemní smlouvy č. 2022/1/000012/SML-

 OMM-3-108/2021/ŠeB/2022, uzavřené dne 19. ledna 2022 mezi Městem Hlučín, jako 

 pronajímatelem a nájemcem, dohodou ke dni 31. prosince 2022. 

  

5/7b)  Rada města Hlučína rozhodla o záměru pronájmu pozemku parc.č. 737/91 v k.ú.  Hlučín 

 vlastníkovi stavby garáže bez č.p./č.e., stojící na předmětném pozemku.  

 

5/7c)   Rada města Hlučína rozhodla o udělení předběžného souhlasu vlastníka pozemku 

 parc.č. 721/1 v k.ú. Hlučín, jehož součástí je stavba č.p. 1062 se způsobem využití 

 občanská vybavenost, s upgradem stávajícího metalického vedení na optické, 

 společnosti CETIN a.s., IČ: 04084063, se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 

 00 Praha 9. Tento předběžný souhlas nenahrazuje souhlas vlastníka pozemku a stavby, 

 potřebný pro legalizaci stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

 stavebním řádu, ani souhlas vlastníka pozemku a komunikace, potřebný pro povolení 

 realizace stavby dle zákona č. 13/1997 Sb., v platném znění.  

 

5/7d)  Rada města Hlučína rozhodla o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro 

 stavbu podzemního kabelového vedení NN, umístěného na pozemcích parc.č. 721/1, 

 parc.č. 721/6, parc.č. 721/7, parc.č. 4474/1 a parc.č. 4474/2 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 1.000,-- Kč + DPH.  

 

5/7e)  Rada města Hlučína rozhodla o uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě 

 č. 2022/1/000023/SML-OMM-6-110/2021/ŠeB/2022, uzavřené mezi Městem Hlučín, 

 jako pronajímatelem, a společností PNEU OK - shop s.r.o., IČ: 26818701, se sídlem 

 Markvartovická 1416/2, 748 01 Hlučín. jako nájemcem, jehož předmětem je udělení 

 souhlasu pronajímatele nájemci  s odepisováním technického zhodnocení pronajaté části 

 pozemku parc.č. 2944/9 v k.ú. Hlučín o výměře 790 m2 v  souladu s ustanovením § 28 

 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění.  
   
5/7f)  Rada města Hlučína rozhodla o uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je  nájem 

 části pozemku parc. č. 3071/200 v k.ú. Hlučín o výměře 144 m2, dle zákresu ve  snímku  

 katastrální mapy, s nájemci:  

  - pro zahrádkářské účely, 

   - na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, 

  - za nájemné ve výši 5,-- Kč/m2/rok (tj. při celkové výměře 144 m2 – 720,-- Kč/rok). 
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5/7g) Rada města Hlučína projednala žádost o finanční příspěvek na zabezpečení provozu 

služby Pošta Partner v rámci nájemní smlouvy restaurace Neptej se Pod Kohoutem a 

žádost o kompenzaci“ zaslanou nájemcem a rozhodla kompenzaci neposkytnout. 

 

5/8a) Rada města Hlučína rozhodla, na základě žádosti dodavatele zboží projektu Nové židle 

pro KD Hlučín pro Sport a kultura Hlučín, příspěvková organizace Celní 1731/12a, 748 

01 Hlučín, IČO: 00418 013, že bude s firmou Interier Akcent s. r. o., IČO: 07441576, se 

sídlem Janáčkova 1797/4, 702 00 Ostrava uzavřen dodatek č. 1 ke kupní smlouvě o 

posunutí dodávky zboží dle předložené žádosti.  

 Zároveň pověřila ředitele organizace k uzavření dodatku k této kupní smlouvě dle 

předloženého návrhu. 

 

5/9a) 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. 

 
5/10a) Rada města Hlučína rozhodla o udělení písemného souhlasu Mateřské škole Hlučín, 

Severní, příspěvkové organizaci se sídlem Severní 1261/19, 748 01 Hlučín, 
identifikační  číslo: 75027151 na poskytnutí nadačního příspěvku dle předloženého 
návrhu a zároveň pověřila ředitelku příspěvkové organizace k uzavření smlouvy o 
poskytnutí nadačního  příspěvku dle předloženého návrhu 

 

5/11a) Rada města Hlučína rozhodla o změně organizační struktury Domova pod Vinnou 

horou, příspěvkové organizace, Dlouhoveská 1915/91, 748 01 Hlučín, IČ: 

71295046 s platností od 01.01.2023 dle předloženého návrhu. 

 

5/11b) Rada města Hlučína schválila Dodatek č. 1 odpisového plánu Domova pod Vinnou 

horou, příspěvkové organizace, Dlouhoveská 1915/91, 748 01 Hlučín, IČ: 71295046 dle 

předloženého návrhu. 

 

5/12a) Rada města Hlučína rozhodla, že dodavatelem akce „Modernizace učeben 

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

vybavení“: 

 

 - v části 1 veřejné zakázky – Dodávka digitální jazykové laboratoře se stává společnost 

AV MEDIA SYSTEMS, a.s., sídlem Pražská 1335/63, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČO: 

48108375 a udělila souhlas příspěvkové organizaci Základní škola Hlučín, Hornická 7, 

okres Opava, příspěvková organizace, sídlem Hornická 7/1266, 748 01 Hlučín, IČ: 

75027119 k uzavření kupní smlouvy v souladu se zadávacími podmínkami stanovenými 

při výběrovém řízení v ceně 480.200,-- Kč bez DPH; 

  

- v části 3 veřejné zakázky – Dodávka školního nábytku se stává společnost FLAME 

System s.r.o., sídlem Dr. Maye 468/3, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO: 26846888 

a udělila souhlas příspěvkové organizaci Základní škola Hlučín, Hornická 7, okres 

Opava, příspěvková organizace, sídlem Hornická 7/1266, 748 01 Hlučín, IČ: 75027119 

k uzavření kupní smlouvy v souladu se zadávacími podmínkami stanovenými při 

výběrovém řízení v ceně 311.900,-- Kč bez DPH; 

 

- v části 4 veřejné zakázky – Dodávka nábytku do polytechnické učebny se stává 

společnost DINA central s.r.o., sídlem Petřvald 1-Petřvald 335, 742 60 Petřvald, IČO: 
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26802511 a udělila souhlas příspěvkové organizaci Základní škola Hlučín, Hornická 7, 

okres Opava, příspěvková organizace, sídlem Hornická 7/1266, 748 01 Hlučín, IČ: 

75027119 k uzavření kupní smlouvy v souladu se zadávacími podmínkami stanovenými 

při výběrovém řízení v ceně 323.000,-- Kč bez DPH. 

 

5/12b) Rada města Hlučína rozhodla o schválení Dodatku č. 8 odpisového plánu Základní 

škola Hlučín, Hornická 7, okres Opava, příspěvková organizace dle předloženého 

návrhu. 

 

5/12c) Rada města Hlučína rozhodla o neupotřebitelnosti majetku svěřeného k hospodaření 

Základní škole Hlučín, Hornická 7, okres Opava, příspěvková organizace, dle 

předloženého materiálu a udělila souhlas k likvidaci tohoto majetku. 

 

5/13a) Rada města Hlučína rozhodla za město Hlučín, jako jediného společníka obchodní 

společnosti Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o. IČ: 25914685, se sídlem Ostravská 

124/18, 748 01 Hlučín, v rámci výkonu působnosti valné hromady této společnosti 

neodvolat ke dni 31.12.2022 žádného ze stávajících členů dozorčí rady společnosti.  

 

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, schválit uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o výkonu funkce 

člena dozorčí rady s Ing. Rudolfem Gogolínem, dle předloženého znění.  

 

Rada města Hlučína dále rozhodla za město Hlučín, jako jediného společníka obchodní 

společnosti Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o. v rámci výkonu působnosti valné 

hromady této společnosti, schválit uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o výkonu funkce 

člena dozorčí rady společnosti dle předloženého návrhu a s účinnosti od 01.01.2023 

s těmito členy dozorčí rady:  

Ing. Kateřinou Dančovou,  

Ing. Pavlem Kudlou,  

Ing. Danielem Drobíkem,  

Mgr. Filipem Chlebišem. 

 

5/14a) Rada města Hlučína rozhodla za město Hlučín, jako jediného společníka obchodní 

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

společnosti odvolat s účinností ke dni 31.12.2022 z funkce člena dozorčí rady 

společnosti:  

 Mgr. Jana Latoně, 

 Vladimíra Chlebiše,  

  

 a zároveň s účinností od 01.01.2023 zvolila do funkce člena dozorčí rady společnosti  

 Petra Lindovského,  

 Ing. Alfonse Laňku. 

 

 Rada města Hlučína rozhodla za město Hlučín, jako jediného společníka obchodní 

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

 společnosti, schválit uzavření:  

- smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady s Petrem Lindovským, dle předloženého 

 znění,  
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 - smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady s panem Ing. Alfonsem Laňku, dle 

 předloženého znění.  

 

Rada města Hlučína rozhodla za město Hlučín, jako jediného společníka obchodní 

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

společnosti, o schválení dodatku č. 3 ke smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady 

společnosti Ing. Petra Adamce, jako předsedy dozorčí rady společnosti s účinnosti od 

01.01.2023 dle předloženého návrhu. 

 

Rada města Hlučína dále rozhodla za město Hlučín, jako jediného společníka obchodní 

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

 společnosti, o schválení dodatků č. 3 ke smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady 

 společnosti dle předloženého návrhu a s účinnosti od 01.01.2023 s těmito členy dozorčí 

 rady:  

Mgr. Miroslavem Skotákem,  

Ing. Pavlem Reiským. 

 

5/15a) 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 

odvolat z funkce člena dozorčí rady společnosti:  

Pavla Cyruse,  

a zároveň s účinností od 01.01.2023 zvolila do funkce člena dozorčí rady společnosti  

Ing. Milana Glonku. 

Rada města Hlučína dále rozhodla za město Hlučín, jako jediného společníka obchodní 

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

společnosti, schválit uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady s Ing. 

Milanem Glonkou, dle předloženého znění.  

 

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, schválit uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí 

rady s Ing. Rudolfem Gogolínem, jako předsedy dozorčí rady společnosti s účinností od 

01.01.2023, dle předloženého znění.  

 

Rada města Hlučína dále rozhodla za město Hlučín, jako jediného společníka obchodní 

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

společnosti, schválit uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí 

rady společnosti dle předloženého návrhu a s účinnosti od 01.01.2023 s těmito členy 

dozorčí rady:  

 Lukášem Tkačíkem, 

Bc. Martinou Kotzurovou. 

Rada města Hlučína dále rozhodla za město Hlučín, jako jediného společníka obchodní 

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

společnosti, schválit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí 

rady společnosti dle předloženého návrhu a s účinnosti od 01.01.2023 s těmito členy 

dozorčí rady:  

Vladimírem Chlebišem. 
 

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

starosta města Hlučína     místostarostka města Hlučína 


