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         V ý t a h 

U s n e s e n í 
 

 z 4. schůze Rady města Hlučína, konané dne 5. prosince 2022 

 

číslo  

usnes.:  Obsah usnesení: 
_____________________________________________________________________________________ 

 

4/1a)  Rada města Hlučína rozhodla udělit souhlas se změnou úhrad za poskytování služeb 

 v  Dětské rehabilitaci, IČ: 47811820, příspěvkové organizaci města Hlučína, dle 

 předloženého návrhu, s účinností od 01.01.2023 

 

4/2a)  Rada města Hlučína projednala a schválila za město Hlučín, jako jediného společníka 

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

 valné hromady této společnosti – kalkulaci nákladů na pitnou a odkanalizovanou vodu 

 na rok 2023 – dle doporučení DR: 

 Vodné  bez DPH   37,06 Kč,   s DPH   40,77 Kč, 

 Stočné  bez DPH   38,39 Kč,  s DPH   42,23 Kč, 

 V+S    bez DPH   75,45 Kč,   s DPH   83,00 Kč.  

 

4/3a)  Rada města Hlučína rozhodla o uzavření Dodatku č. 8 Smlouvy o technické podpoře 

 číslo TP30/13 ve znění dle předložené přílohy č. 1 mezi Městem Hlučín, se sídlem 

 Mírové nám. 23, 748 01 Hlučín, IČ: 00300063 a společností VITA software, s.r.o., se 

 sídlem Na Beránce 57/2, 160 00 Praha 6, IČ: 61060631. 

 

4/4a)  Rada města Hlučína projednala žádost zapsaného spolku Sportovní klub FC Hlučín, 

 se sídlem U Stadionu 1798, 748 01 Hlučín, IČ: 42864313, ze dne 03.11.2022, o 

 mimořádnou dotaci z rozpočtu města Hlučína na úhradu energií a nákladů na provoz a 

 údržbu fotbalového areálu v roce 2022, a doporučila Zastupitelstvu města Hlučína, aby 

 rozhodlo:  

a)  poskytnout zapsanému spolku Sportovní klub FC Hlučín, se sídlem U Stadionu 

1798, 748 01 Hlučín, IČ: 42864313 dotaci z rozpočtu města Hlučína v roce 2022 ve 

výši 190.000,-- Kč, a to za účelem úhrady energií a nákladů na provoz a údržbu 

fotbalového areálu v roce 2022; 

b)  o uzavření Veřejnoprávní smlouvy č. 2022/10/000XXX/SML o poskytnutí dotace 

z rozpočtu města Hlučína na úhradu energií a nákladů na provoz a údržbu fotbalového 

areálu v roce 2022 dle předloženého návrhu. 
 

4/4b)  Rada města Hlučína rozhodla o poskytnutí mimořádných odměn ředitelům 

 příspěvkových organizací, které vykonávají činnost škol a školských zařízení, 

 zřizovaných městem Hlučínem za rok 2022, a to dle předloženého návrhu. 

   

4/5a)   Rada města Hlučína doporučuje Zastupitelstvu města Hlučína rozhodnout v souladu 

 s § 71 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

 předpisů, o vyplácení náhrady ušlého výdělku neuvolněným členům Zastupitelstva 

 města Hlučína, kteří jsou podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou 

 samostatnou výdělečnou činnost, na období roku 2023 v souvislosti s výkonem jejich 

 funkce paušální částkou ve výši 230,-- Kč/hod., za podmínky, že v pracovních dnech 

 v době od 8:00 do 15:00 hod nemohou vykonávat samostatnou výdělečnou činnost 

 z důvodu: 
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a) zasedání Zastupitelstva města Hlučína, 

b) schůze Rady města Hlučína, 

c) jednání výborů a osadních výborů Zastupitelstva města Hlučína, 

d) jednání komisí Rady města Hlučína,  

e) jednání hodnotících komisí při zadávání veřejných zakázek, 

f) akce, na kterou byli delegováni Zastupitelstvem města Hlučína, Radou města 

Hlučína nebo starostou města Hlučína, 

g) jiné akce související s výkonem funkce člena Zastupitelstva města Hlučína, na 

které byli vysláni Zastupitelstvem města Hlučína, Radou města Hlučína nebo starostou 

města Hlučína. 

 Nejvyšší částka, kterou lze jako náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce 

 poskytnout v souhrnu za kalendářní měsíc, činí 9.200,-- Kč. 

 

4/5b) Rada města Hlučína projednala přípravu jednání 3. zasedání Zastupitelstva města 

 Hlučína konaného dne 15.12.2022 a stanovila program. 

 

4/6a)  Rada města Hlučína rozhodla o uzavření nájemní smlouvy mezi Městem Hlučínem a 

 nájemcem na byt č. 5 o velikosti 1 + 0 v Hlučíně na ulici Opavská 23, a to dle 

 předloženého návrhu.  

 

4/6b)  Rada města Hlučína rozhodla uzavřít Dohodu o vypořádání bezdůvodného obohacení 

 se společností AFRY CZ s.r.o., IČ: 45306605, se sídlem Magistrů 1275/13, Praha 4, dle 

 předloženého návrhu. 

 

4/6c) Rada města Hlučína rozhodla uzavřít Dohodu o vypořádání bezdůvodného obohacení 

 se společností BENPRO s.r.o., IČ: 27796094, se sídlem Nádražní 743/40, 747 23 

 Bolatice, dle předloženého návrhu. 

 

4/6d) Rada města Hlučína rozhodla uzavřít Dohodu o vypořádání bezdůvodného obohacení 

 se společností Dopravoprojekt Ostrava a.s., IČ: 42767377, se sídlem Masarykovo 

 náměstí 5/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrav, dle předloženého návrhu. 

 

4/6e) Rada města Hlučína rozhodla v souladu s § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, v platném znění, ve věci veřejné zakázky na zhotovitele stavby 

„Rekonstrukce komunikace Jasénky“, vybrat k uzavření smlouvy o dílo účastníka 

zadávacího řízení společnost STRABAG a.s., sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00, 

Praha 5, IČ: 60838744, jehož nabídka byla podle výsledku hodnocení vyhodnocena jako 

ekonomicky nejvýhodnější. Nabídková cena vybraného dodavatele činí 6 011 053,01 

Kč bez DPH.  

 

Rada města Hlučína ukládá odboru investic, aby prostřednictvím pověřené osoby - 

RECTE.CZ, s.r.o., IČ: 61972690, v souladu s § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, v platném znění zajistil odeslání výzvy vybranému 

dodavateli k předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci a 

následně v souladu s § 53 odst. 5 zákona uveřejnění oznámení výběru dodavatele na 

profilu zadavatele ve lhůtě stanovené zákonem. 

 

Rada města Hlučína rozhodla o uzavření smlouvy o dílo mezi Městem Hlučín, IČ: 

00300063, se sídlem Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín a vybraným dodavatelem 

společností STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ: 60838744, 

dle předloženého návrhu, a to ve lhůtách stanových zákonem. 
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4/6f) Rada města Hlučína projednala a rozhodla neuzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 

 č. 008/2022/Ho se zhotovitelem společností Hydro Gas Manufakture, s.r.o., 

 Poděbradova 1069/35, Ostrava, IČ: 26792699 na změnu termínu fakturace pro realizaci 

 díla „Skatepark Hlučín“, dle předloženého návrhu. 

 

4/6g) Rada města Hlučína projednala a rozhodla o uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo 

 ze dne 28.06.2017 na zpracování projektové dokumentace stavby „Revitalizace 

 veřejného prostranství u Červeného kostela v Hlučíně“ mezi městem Hlučín, se sídlem 

 Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín IČ: 00300063 a společností FAM Architekti, 

 s.r.o., Přístavní 1079/29, 170 00 Praha 7, IČ: 27368688, kterým se cena projekčních 

 prací navyšuje o 180.000,-- Kč bez DPH a prodlužuje termín zpracování projektové 

 dokumentace pro provedení stavby o 20 kalendářních dní.  

 

4/7a)  Rada města Hlučína projednala návrh kalkulace předpokládaných výnosů a nákladů ke 

 smlouvě o zajištění provozu veřejných pohřebišť a smuteční síně uzavřené s TS Hlučín 

 s.r.o. na rok 2023 a schválil kalkulaci předpokládaných výnosů a nákladů v pohřebnictví 

 na rok  2023. 

 

4/7b)  Rada města Hlučína rozhodla o vyřazení neupotřebitelného drobného hmotného 

 majetku města Hlučína, dle předložené přílohy č. 1. 

 

4/8a) Rada města Hlučína projednala a doporučila, aby zastupitelstvo města rozhodlo o 

provedení rozpočtového opatření č. 19, kterým se: 

 

s n í ž i l o  

financování 

Organizační jednotka 8 – Odbor financí, položka 8123 – Dlouhodobé přijaté půjčené 

prostředky         o 5.783.647,46 Kč 

 

z v ý š i l y     

přijaté dotace 

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 127.800 Kč 

 

s n í ž i l y 

příjmy 

Organizační jednotka 10 – Odbor rozvoje a školství, číslo akce 1413 – Domov pod 

Vinnou horou, položka 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových 

organizací        o 3.500.000 Kč 

 

z v ý š i l y     

příjmy 

Organizační jednotka 8 – Odbor financí, položka 2460 – Splátky půjčených prostředků 

od fyzických osob        o 123.424,83 Kč 

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

školy, číslo akce 1405 – Základní škola Hlučín, Hornická, položka 2122 – Příjem 

z odvodů příspěvkových organizací     o 2.475 Kč 
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Organizační jednotka 10 – Odbor rozvoje a školství, oddíl-paragraf 33-15 – Činnosti 

muzeí a galerií, číslo akce 1408 – Muzeum Hlučínska, příspěvková organizace, položka 

2122 – Příjem z odvodů příspěvkových organizací     o 714 Kč 

Organizační jednotka 8 – Odbor financí, položka 1211 – Příjem z daně z přidané 

hodnoty        o 4.000.000 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 52.600 Kč 

 

z v ý š i l y 

běžné výdaje 

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 3.189 Kč 

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

pozemních komunikací, číslo akce 0640 – Oprava chodníků a parkoviště mezi BD 

Cihelní 29-33, položka 5171 – Opravy a udržování   o 31.179,25 Kč 

Organizační jednotka 10 – Odbor rozvoje a školství, oddíl-paragraf 33-15 – Činnosti 

muzeí a galerií, číslo akce 1408 – Muzeum Hlučínska, příspěvková organizace, položka 

5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 74.000 Kč 

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

zahraniční pomoc přímá, číslo akce 0819 – Spolupráce při zajištění ubytování 

uprchlíků, položka 5171 – Opravy a udržování , účelový znak 900 – Smlouva o 

spolupráci při zajištění ubytování     o 43.400 Kč 

Organizační jednotka 10 – Odbor rozvoje a školství, oddíl-paragraf 62-21 – 

Humanitární zahraniční pomoc přímá, číslo akce 1410 – Sport a kultura Hlučín, položka 

5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím, účelový znak 900 

– Smlouva o spolupráci při zajištění ubytování   o 9.200 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 127.800 Kč 

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

školy, číslo akce 1405 – Základní škola Hlučín, Hornická, položka 5331 – Neinvestiční 

příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím   o 3.407,14 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 

 

s n í ž i l y 

běžné výdaje 

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

pro seniory, číslo akce 1413 – Domov pod Vinnou horou, položka 5651 – Neinvestiční 

půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím  o 3.500.000 Kč 

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

pro seniory, číslo akce 1413 – Domov pod Vinnou horou, položka 5331 – Neinvestiční 

příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím   o 1.800.000 Kč 

           

z v ý š i l y 

kapitálové výdaje 
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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 5.700.000 Kč 

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

školy, číslo akce 1405 – Základní škola Hlučín, Hornická, 6351 – Investiční transfery 

zřízeným příspěvkovým organizacím       o 16.274,44 Kč 

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

školy, číslo akce 1401 – Mateřská škola Hlučín, Severní, položka 6351 – Investiční 

transfery zřízeným příspěvkovým organizacím       o 58.564 Kč 

 

s n í ž i l y 

kapitálové výdaje 

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 5.783.647,46 Kč 

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

správy, číslo akce 0121 – Odbor vnitřních věcí – kapitálové výdaje, položka 6123 – 

Dopravní prostředky            o 100.000 Kč. 

 

4/8b) Rada města Hlučína projednala a doporučila zastupitelstvu města, aby schválilo dle 

předloženého návrhu: 

 V souladu s § 84 odst. (2), písm. b), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozpočet města Hlučína na rok 2023: 

Celkové zdroje ve výši 383.099.614 Kč, z toho: 

- příjmy celkem po konsolidaci ve výši 346.336.648 Kč v členění uvedeném v Příloze č. 

1 materiálu; 

- financování ve výši 28.362.166 Kč v členění uvedeném v Příloze č. 3 materiálu; 

- výdaje celkem po konsolidaci ve výši 374.698.814 Kč v členění uvedeném v Příloze č. 

2 materiálu. 

 Závazné ukazatele příspěvkovým organizacím města Hlučína v rozsahu, 

uvedeném v Příloze č. 4 materiálu. 

 

4/8c) Rada města Hlučína projednala a doporučila zastupitelstvu města ke schválení návrh 

střednědobého výhledu rozpočtu města Hlučína na rok 2024 – 2028 dle předloženého 

návrhu. 

 

4/9a) 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, o podání přihlášky ke 

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

Hlučín v Místní akční skupině Hlučínsko z.s., IČO: 27044939 se sídlem Mírové náměstí 

24/23, 748 01 Hlučín a to dle předloženého návrhu.  
 

4/9b) Rada města Hlučína doporučuje Zastupitelstvu města Hlučína, aby rozhodlo odvolat v 

souladu s § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů RNDr. Soňu Práškovou jako delegovaného zástupce Města 

Hlučína na valné hromady obchodní společnosti SOMA Markvartovice, a.s., IČ: 

47677902, se sídlem Markvartovická 1148, 748 01 Hlučín s účinností od 31.12.2022.   

 

Rada města Hlučína dále doporučuje Zastupitelstvu města Hlučína, aby rozhodlo 

delegovat v souladu s § 84 odst. 2 písm. f)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 



                              Usnesení z 4. schůze Rady města Hlučína, konané dne 5. prosince 2022 

  6 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů zástupce Města Hlučína na valnou hromadu 

obchodní společností SOMA Markvartovice, a.s., IČ: 47677902, se sídlem 

Markvartovická 1148, 748 01 Hlučín v níž má Město Hlučín majetkovou účast na 

období od 01.01.2023 do 31.12.2026 starostu Mgr. Pavla Paschka a pro případ jeho 

nepřítomnosti Mgr. Petra Řezáčovou, místostarostku. 

 

Rada města Hlučína doporučuje Zastupitelstvu města Hlučína zároveň, v souladu s § 84 

odst. 2 písm. g)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, navrhlo obchodní společnosti SOMA Markvartovice a.s., IČ: 47677902, se 

sídlem Markvartovická 1148, 748 01 Hlučín, do orgánů této společnosti tyto zástupce 

Města Hlučína na další funkční období: 

- jako člena představenstva: Mgr. Pavla Paschka, 

- jako členku dozorčí rady: Ing. Dagmar Pospíšilovou. 

 

4/9c) Rada města Hlučína projednala a doporučuje Zastupitelstvu města Hlučína, aby navrhlo 

neodvolávat nikoho ze stávajících členů dozorčí rady obchodní společnosti Vodovody a 

kanalizace Hlučín, s.r.o., IČ: 25914685, se sídlem Ostravská 124/18, 748 01 Hlučín a 

zároveň, aby navrhlo v souladu s § 84 odst. 2 písm. g)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zástupce Města Hlučína jako jediného 

společníka do dozorčí rady obchodní společnosti Vodovody a kanalizace  Hlučín, s.r.o., 

IČ: 25914685, se sídlem Ostravská 124/18, 748 01 Hlučín na další funkční období: 

 jako člena/ku dozorčí rady:  

 Ing. Rudolf Gogolín, 
 Ing. Pavel Kudla,  

 Ing. Daniel Drobík, 

 Ing. Kateřina Dančová, 

 Mgr. Filip Chlebiš. 

 

4/9d) Rada města Hlučína projednala a doporučuje Zastupitelstvu města Hlučína, aby  

 navrhlo odvolání těchto členů dozorčí rady obchodní společnosti Teplo Hlučín, spol.  

 s r.o.:  

 Mgr. Jan Latoň, 

 Vladimír Chlebiš, 

 

 a zároveň, aby navrhlo v souladu s § 84 odst. 2 písm. g)  zákona č. 128/2000 Sb., o 

 obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zástupce Města Hlučína jako 

 jediného společníka do dozorčí rady obchodní společnosti Teplo Hlučín, spol. s r.o., na 

 další funkční období: 

  jako člena/ku dozorčí rady:  

Ing. Petr Adamec, 

 Ing. Pavel Reiský, 

Petr Lindovský, 

Ing. Alfons Laňka, 

Mgr. Miroslav Skoták. 

 

4/9e) Rada města Hlučína projednala a doporučuje Zastupitelstvu města Hlučína, aby  

 navrhlo odvolání těchto členů dozorčí rady obchodní společnosti TS Hlučín s.r.o.:  

 Pavel Cyrus,  
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 a zároveň, aby navrhlo v souladu s § 84 odst. 2 písm. g)  zákona č. 128/2000 Sb., o 

 obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zástupce Města Hlučína jako 

 jediného společníka do dozorčí rady obchodní společnosti TS Hlučín s.r.o., na další 

 funkční období: 

jako člena/ku dozorčí rady:  

Ing. Rudolf Gogolín, 

Vladimír Chlebiš, 

Mgr. Lukáš Tkačík, 

Bc. Martina Kotzurová, 

Ing. Milan Glonka. 

 
4/10a)  Rada města Hlučína rozhodla o uzavření Dodatku č. 2. smlouvy o nájmu části 
 pozemku parc.č. 453/1 v k.ú. Hlučín, se společnosti Drozd spol. s r.o., IČ: 48394742, se 
 sídlem Musorgského 876/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, na dobu určitou od 
 01.01.2023 do 31.12.2023, za cenu  25.000,-- Kč/měsíc plus příslušná sazba DPH. 
 

4/10b) Rada města Hlučína projednala žádost o souhlasné stanovisko s užíváním pozemků 

parc.č. 211 a 214/3 vše v k.ú. Hlučín ke statickému zabezpečení základů a přesahu 

střechy a materiál odročila. 

 

4/10c) Rada města Hlučína rozhodla o záměru prodeje tří částí pozemků parc. č. 758/1 v k. ú. 

Hlučín, geometrickým plánem č. 4375-60/2022 nově označené jako parc. č. 758/20 o 

výměře 28 m2, 750/21 o výměře 27 m2 a 758/22 o výměře 30 m2 v k. ú. Hlučín: 

 - obálkovou metodou s určením minimální kupní ceny ve výši: 

Parc. č. 758/20 v k.ú. Hlučín 

42.000,-- Kč, 

Parc. č. 758/21 v k.ú. Hlučín 

40.500,-- Kč, 

Parc. č. 758/22 v k.ú. Hlučín 

45.000,--Kč, 

-  s termínem ukončení podávání nabídek do 17,00 hodin  dne 30.01.2023, 

- stanovila termín pro otevírání obálek do 10 pracovních dnů po ukončení podávání 

nabídek, 

- schválila komisi na otevírání obálek dle předloženého návrhu, 

 - za podmínky, že nabyvatel pozemku si zajistí souhlas vlastníka sousedního pozemku 

se stavbou garáže. 

 

4/10d) Rada města Hlučína vzala na vědomí oznámení o havarijním stavu stavby, umístěné na 

pozemku parc.č. 2222/3 v k.ú. Hlučín za bytovým domem č.p. 212 na ulici  

Na Včelínku, a rozhodla pověřit odbor investic: 
- zajištěním nezbytných oprav stavby v průběhu roku 2023.  
Současně Rada město Hlučína pověřila odbor městského majetku k vedení jednání 
o uzavření příslušných nájemních smluv s uživateli shora uvedené stavby po provedení 
její opravy.  

 
4/10e) Rada města Hlučína rozhodla za Město Hlučín jako spoluzadavatele v zadávacím řízení 

na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Výkon technického dozoru stavebníka  

a výkon koordinátora BOZP na staveništi pro stavbu Sanace, rekultivace a revitalizace 

území po těžbě štěrkopísku u Hlučína – I. etapa“, zadávanou společně Povodím Odry, 

státní podnik, IČ: 70890021, se sídlem Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 

Ostrava a Městem Hlučín, IČ: 00300063, se sídlem Mírové náměstí 24/23, Hlučín, 748 

01, o uzavření:  
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- dodatku č. 2 příkazní smlouvy na zajištění výkonu „Technického dozoru 

stavebníka“ pro stavbu „Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě 

štěrkopísku u Hlučína – I. etapa“, ve znění dodatku č. 1 ze dne 14. července 2022, 

mezi Povodím Odry, státní podnik, IČ: 70890021, se sídlem Varenská 3101/49, 

Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava a Městem Hlučín, IČ: 00300063, se sídlem 

Mírové náměstí 24/23, Hlučín, 748 01, jako příkazci na straně jedné a sdružení 

„SAFETY – VRV – ROAD – TDS a BOZP sanace Hlučín“, se sídlem Přerovská 

434/60, 779 00 Olomouc, ze dne 24. 09. 2019, jako příkazníkem na straně druhé, dle 

předložené přílohy č. 2, 

- dodatku č. 2 příkazní smlouvy na zajištění výkonu činnosti koordinátora BOZP při 

práci na staveništi pro stavbu „Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě 

štěrkopísku u Hlučína – I. etapa“, ve znění dodatku č. 1 ze dne 14. července 2022, 

mezi Povodím Odry, státní podnik, IČ: 70890021, se sídlem Varenská 3101/49, 

Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava a Městem Hlučín, IČ: 00300063, se sídlem 

Mírové náměstí 24/23, Hlučín, 748 01, jako příkazci na straně jedné a společnosti 

K+H správci staveb s.r.o., IČ: 03815960, se sídlem Poručíka Hoši 105/67, 747 11 

Kozmice, jako příkazníkem na straně druhé, dle předložené přílohy č. 3. 

 

4/10f) Rada města Hlučína rozhodla o záměru pronájmu části pozemku parc. č. 49/8 v k.ú. 

Darkovičky o výměře 2m2, dle zákresu ve snímku katastrální mapy, za účelem umístění 

Z-Boxu společnosti Zásilkovna s.r.o.. 

 

4/10g) Rada města Hlučína rozhodla o záměru pronájmu části pozemku parc. č. 226/1 v k.ú. 

Bobrovníky o výměře 2m2, dle zákresu ve snímku katastrální mapy, za účelem umístění 

Z-Boxu společnosti Zásilkovna s.r.o.. 

 

4/10h) Rada města Hlučína rozhodla o zrušení usnesení Rady města Hlučína č. 2/7h) ze dne  

7. listopadu 2022 o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti podzemní kabelové přípojky 

NN, umístěné na pozemku parc.č. 4428/1 v k.ú. Hlučín, ve prospěch pozemku parc.č. 

1580/8 v k.ú. Hlučín, s původními vlastníky, za jednorázovou náhradu ve výši 5.600,-- 

Kč + DPH, z důvodu převodu vlastnictví k pozemku parc.č. 1580/8 v k.ú. Hlučín se 

všemi součástmi a příslušenstvím. 

 

 Rada města Hlučína rozhodla o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti podzemní 

 kabelové přípojky NN, umístěné na pozemku parc.č. 4428/1 v k.ú. Hlučín, ve prospěch 

 pozemku parc.č. 1580/8 v k.ú. Hlučín, s novým vlastníkem, za jednorázovou náhradu ve 

 výši 5.600,-- Kč + DPH.  

 

4/10i) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu a o udělení souhlasu podle zákona 

č. 13/1997 Sb., v platném znění, pro stavbu vodovodní přípojky a kanalizační přípojky, 

umístěných na parc.č. 4514/1 v k.ú. Hlučín, ve prospěch pozemku parc.č. 2632 v k.ú. 

Hlučín, mezi Městem Hlučín, a žadateli, za jednorázovou náhradu ve výši: 

400,- Kč za každý započatý metr běžný délky služebnosti vodovodní přípojky + DPH,  

400,- Kč za každý započatý metr běžný délky služebnosti kanalizační přípojky + DPH.  

 

4/10j) Rada města Hlučína rozhodla o zrušení usnesení č. 82/10h) z 82. schůze, konané dne 

7. června 2021, jímž bylo rozhodnuto o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene pro stavbu podzemního kabelového vedení, situovaného na 

pozemcích parc.č. 4469/1, parc.č. 2088/30, parc.č. 2171/4, parc.č. 4470 a parc.č. 2096/8 

v k.ú. Hlučín, mezi Městem Hlučín, jako budoucím povinným z věcného břemene, 
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a 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, a to z důvodu změny 

projektového řešení stavby, kdy plánovaný nově budovaný úsek podzemního 

kabelového vedení NN, situovaný na shora uvedených pozemcích, byl vypuštěn.  

 

4/10k) Rada města Hlučína rozhodla o provedení zadávacího řízení – zjednodušeného 

podlimitního řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů, na podlimitní veřejnou zakázku „Zpracování aktualizované 

projektové dokumentace ve stupni pro provádění stavby pro akci ˝Sanace, rekultivace a 

revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína – II. etapa˝“ a schválení zadávacích 

podmínek vč. obchodních podmínek v rozsahu dle předložené přílohy.  
 

Rada města Hlučína jmenovala členy komise ve zjednodušeném podlimitním řízení na 

veřejnou zakázku: „Zpracování aktualizované projektové dokumentace ve stupni pro 

provádění stavby pro akci ˝Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku 

u Hlučína – II. etapa˝“ a za každého člena komise jeho náhradníka dle předloženého 

návrhu. Zároveň Rada města Hlučína pověřuje tuto komisi v souladu s § 42 odst. 1 zák. 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 

otevíráním nabídek, posouzením splnění podmínek účasti v zadávacím řízení (včetně 

posouzení kvalifikace účastníků zadávacího řízení) a hodnocením nabídek.  
 

Rada města Hlučína rozhodla, že otevírání obálek, posouzení kvalifikace účastníků a 

hodnocení nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku: 

„Zpracování aktualizované projektové dokumentace ve stupni pro provádění stavby pro 

akci ˝Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína –  

II. etapa˝“ se bude účastnit specialista na veřejné zakázky a zpracovatel podkladů 

RECTE.CZ s.r.o., Nádražní 612/36, 702 00 Moravská Ostrava, IČ: 61972690. 

 

4/11a) Rada města Hlučína rozhodla o vyřazení neupotřebitelného majetku svěřeného 

k hospodaření v Domově pod Vinnou horou, příspěvkové organizaci, Dlouhoveská 

1915/91, 748 01 Hlučín, IČ: 71295046 a dle předloženého návrhu a udělila souhlas 

k likvidaci tohoto majetku.   

 

4/11b) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření Pachtovní smlouvy mezi Domovem pod 

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

71295046 a poskytovatelem ambulantní zdravotní péče, EUC Klinikou Ostrava, a. s., 

Opavská 962/39, 708 68 Ostrava Poruba, IČ: 25860836, osobám, kterým jsou 

poskytovány sociální služby na dobu neurčitou.  

   

4/12a) Rada města Hlučína rozhodla o vyřazení neupotřebitelného majetku svěřeného k 

hospodaření v Mateřské škole Hlučín, Severní, příspěvkové organizaci se sídlem 

Severní 1261/19, 74801 Hlučín, identifikační číslo: 75027151 dle předloženého návrhu 

a udělila souhlas k likvidaci tohoto majetku. 

 

4/12b) Rada města Hlučína rozhodla o poskytnutí investičního příspěvku ve výši 58.564,-- 

Kč Mateřské škole Hlučín, Severní, příspěvkové organizaci se sídlem Severní 1261/19, 

748 01 Hlučín, identifikační číslo: 75027151 na nákup nové myčky dle předloženého 

návrhu.  
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4/13a) Rada města Hlučína rozhodla o vyřazení neupotřebitelného majetku svěřeného 

k hospodaření Základní škole a mateřské škole Hlučín - Darkovičky, příspěvkové 

organizace, se sídlem Jandova 9, 748 01 Hlučín-Darkovičky, IČO: 75027135 - dle 

předloženého návrhu a udělila souhlas k likvidaci tohoto majetku. 

 

4/14a) Rada města Hlučína rozhodla o úpravě ukazatele hmotné zainteresovanosti „Objem 

prostředků na platy v absolutní výši“ na rok 2022 - zvýšení o 74.000,-- Kč a o zvýšení 

příspěvku zřizovatele na provoz pro Muzeum Hlučínska, příspěvkovou organizaci, dle 

předloženého návrhu 

 

4/15a) Rada města Hlučína rozhodla, na základě výsledků výběrového řízení, že dodavatelem 

zboží projektu Nákup materiálu na opravu plotu SRA pro Sport a kultura Hlučín, 

příspěvková organizace Celní 1731/12a, 748 01 Hlučín, IČO: 00418013 bude firma  

APROMA a. s., IČO: 27801951, se sídlem Nákladní 3179/1, 702 00 Moravská Ostrava 

s nabídkovou cenou bez DPH 505.253,00 Kč.  

 Zároveň pověřila ředitele organizace k uzavření kupní smlouvy dle předloženého 

návrhu. 

 

 

 

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

starosta města Hlučína     místostarostka města Hlučína 

          

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


