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       V ý t a h 

U s n e s e n í 
 

 z 2. schůze Rady města Hlučína, konané dne 7. listopadu 2022 

 

číslo  

usnes.:  Obsah usnesení: 
_____________________________________________________________________________________ 

 

2/1a)  Rada města Hlučína schválila za město Hlučín Ceník pronájmů, činností a služeb na 

 městských hřbitovech s účinnosti od 01.01.2023 dle předloženého návrhu. 

 

2/1b)  Rada města Hlučína schválila za město Hlučín Řád veřejného pohřebiště Hlučín - 

 Březiny a Smlouvu o nájmu urnového místa v kolumbáriu, a to s účinností od 

 01.01.2023 dle předloženého návrhu. 

 

2/2a)  Rada města Hlučína projednala rozpočtové opatření č. 17/2022 a doporučila 

 zastupitelstvu města ke schválení dle předložené přílohy č. 1 - 4. 

         Rada města Hlučína vzala na vědomí plnění a čerpání rozpočtu města k 30.09.2022. 

 

2/2b)  Rada města Hlučína rozhodla o změně členů dílčí inventarizační komise odboru 

 sociálních věcí k provedení řádné inventarizace majetku města Hlučína za rok 2022 dle 

 předloženého návrhu. 

 

2/3a)  Rada města Hlučína rozhodla uzavřít Dohodu o vypořádání bezdůvodného obohacení 

 s Janem Ondrušem, podnikajícím s obchodním označením „EL-EKO“, IČ: 46091858, 

se sídlem Luční 463/2, Píšť. 

 

2/3b)  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 U Stadionu 923/1, a to dle 

 předloženého návrhu.  

 

2/4a)  Rada města Hlučína projednala a předkládá Zastupitelstvu města Hlučína 

 k rozhodnutí v souladu s § 55a odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 

 stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zapracovat další 

 požadavek do připravované změny č. 3 Územního plánu Hlučína, pořizované 

 z vlastního podnětu zkráceným postupem v rozsahu dle předloženého návrhu. 

 

2/4b)  Rada města Hlučína rozhodla o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Ideová 

 studie využití hlučínského jezera po sanaci a rekultivaci“ se zhotovitelem City Upgrade 

 s.r.o. Dukovany 221, Dukovany 675 56, IČ: 02756021 dle předloženého návrhu.  

 

2/5a)  Rada města Hlučína doporučuje Zastupitelstvu města Hlučína, aby rozhodlo předat s 

 účinností od 01.01.2023 k hospodaření příspěvkové organizaci Sport a kultura Hlučín, 

 příspěvková organizace, IČ: 00418013, se sídlem Celní 12a, 748 01 Hlučín movitý 

 majetek uvedený v dodatku č. 17 ke zřizovací listině této příspěvkové organizace. 

 

 Rada města Hlučína doporučuje Zastupitelstvu města Hlučína, aby zároveň schválilo 

 dodatek č. 17 ke zřizovací listině příspěvkové organizace, Sport a kultura Hlučín, 

 příspěvková organizace, dle předloženého návrhu. 
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2/5b)  Rada města Hlučína doporučuje Zastupitelstvu města Hlučína, aby vydalo Obecně 

 závaznou vyhlášku o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, dle 

 předloženého návrhu. 

 

2/6a) Rada města Hlučína určila s platností od 08.11.2022 politika Zdravého města Hlučína a 

 místní Agendy 21 - Mgr. Petru Řezáčovou, místostarostku města Hlučína a předkládá 

Zastupitelstvu města Hlučína na vědomí tuto informaci o rozhodnutí Rady města 

Hlučína. 

 

2/6b)  Rada města Hlučína projednala návrh na změnu složení komise Zdravého města 

 Hlučína a místní Agendy 21 a schválila složení komise dle předloženého návrhu.  

 

2/6c)  Rada města Hlučína schválila Program pro poskytování dotací formou grantů 

 z rozpočtu města Hlučína na rok 2023 dle předloženého návrhu. 

 

2/7a)  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. 

 

2/7b)  Rada města Hlučína projednala prodej pozemku parc.č. 3071/553 v k.ú. Hlučín 

 vlastníkovi stavby č.p. 1787, se způsobem využití bytový dům, stojící na předmětném 

 pozemku, žadatelce za kupní cenu ve výši: 3.875,-- Kč (návrh žadatelky ve výši 500,- 

 Kč/m2 + podíl nákladů na vypracování znaleckého posudku), prodej pozemku 

doporučuje a předkládá zastupitelstvu k rozhodnutí.  

 

2/7c) Rada města Hlučína projednala prodej pozemku parc.č.  3071/670 v k.ú. Hlučín 

 vlastníkům stavby č.p. 1768, se způsobem využití rodinný dům, stojící na předmětném 

 pozemku, do společného jmění manželů, za kupní cenu ve výši 2.875,-- Kč (návrh 

 žadatelů ve výši 500,- Kč/m2 + podíl nákladů na vypracování znaleckého posudku),  

prodej pozemku doporučuje a předkládá zastupitelstvu k rozhodnutí.  

  

2/7d) Rada města Hlučína projednala prodej pozemku parc.č.  3071/694 v k.ú. Hlučín 

 podílovým spoluvlastníkům stavby č.p. 1775, se způsobem využití rodinný dům, stojící 

 na předmětném pozemku, do podílového spoluvlastnictví, žadatelům za kupní cenu ve 

 výši  3.375,-- Kč (návrh žadatelů ve výši 500,- Kč/m2 + podíl nákladů na vypracování 

 znaleckého posudku), prodej pozemku doporučuje a předkládá zastupitelstvu 

k rozhodnutí. 

 

2/7e) Rada města Hlučína projednala prodej pozemku parc.č.  3071/702 v k.ú. Hlučín 

 vlastníkům stavby č.p. 1780, se způsobem využití rodinný dům, stojící na předmětném 

 pozemku, do společného jmění manželů, za kupní  cenu ve výši 3.875,-- Kč (návrh 

 žadatelů ve výši 500,- Kč/m2 + podíl nákladů na vypracování znaleckého posudku), 

prodej pozemku doporučuje a předkládá zastupitelstvu k rozhodnutí. 

 

2/7f) Rada města Hlučína projednala prodej pozemků parc. č. 42/8 a 42/29 v k.ú. 

 Bobrovníky, doporučuje prodej zájemci s nejvyšší cenovou nabídkou, tj. do SJM, 

 za cenu 2.250.000,-- Kč a předkládá zastupitelstvu  města k rozhodnutí. 

 

2/7g)  Rada města Hlučína rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc.č. 

 3071/406 o výměře 4 m2 v k.ú. Hlučín dle zákresu ve snímku katastrální mapy:  

 - s nájemci, 
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 - za účelem využití jako pozemek pod stavbou řadového rodinného domu č.p. 1774 ve 

 vlastnictví nájemců,     

 - na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce,  

 - za cenu nájmu ve výši 300,-- Kč/m2, tj,1.200,-- Kč/rok.  

 

2/7h)  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 manžely, za jednorázovou náhradu ve výši 

5.600,-- Kč + DPH.  

 

2/7i)  Rada města Hlučína projednala možnost uzavření smlouvy o nájmu plynárenského 

zařízení – stavby s názvem „ROZ Hlučín, revitalizace štěrkovny, STL plynovod + 3 

PP“, číslo stavby 8800071413, umístěného na pozemcích parc. 1300/2, 1300/5, 4314/2, 

4314/11, 4429/6, 4429/8, 4429/23, 4429/24 a 4567/10 v k. ú. Hlučín, realizovaného 

v rámci stavby „Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína 

– I. etapa“: 

 mezi Městem Hlučín, IČ: 00300063, se sídlem Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín, 

 jako pronajímatelem a společností GasNet, s.r.o., IČ: 27295567, se sídlem Klíšská 

 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, jako nájemcem, 

 na dobu neurčitou, 
 za cenu nájmu ve výši 9.499,- Kč/rok + DPH v zákonné výši do konce regulačního 
 období, nájemné v dalších regulačních obdobích bude rovno hodnotě určené postupem 
 pro stanovení regulovaných nákladů na nájem plynárenského zařízení dle tzv. Zásad 
 cenové regulace, které vydává Energetický regulační úřad, nebo jinou úpravou 
 stanovenou nezávislou třetí stranou (zejména Energetickým regulačním úřadem), která 
 bude tyto regulované náklady na nájemné upravovat a parametrů dle účinného cenového 
 rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, 
 s budoucím závazkem zřízení předkupního práva na prodej plynárenského zařízení ve 
 prospěch společnosti GasNet, s.r.o., IČ: 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 
 01 Ústí nad Labem, 
 uzavření smlouvy doporučuje a předkládá zastupitelstvu města k rozhodnutí. 

 

2/8a)  Rada města Hlučína vzala na vědomí zprávu o činnosti Bezpečnostní rady ORP Hlučín 

 za období listopad 2021 - říjen 2022. 

 

2/8b)  Rada města Hlučína rozhodla zrušit usnesení č. 70/4e) ze 70. schůze Rady města 

 Hlučína, konané dne 18.01.2021 a zároveň rozhodla o složení univerzální komise pro 

 tvorbu komisí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu jejichž předpokládaná 

 hodnota činí nejméně 400.000,-- Kč bez DPH dle předloženého návrhu. 
 

2/8c) Rada města Hlučína projednala a doporučuje zastupitelstvu města poskytnout peněžité 

plnění za práci ve výborech, osadních výborech a komisích za období od 25.11.2022 do 

konce volebního období 2022-2026 předsedům a členům výborů, osadních výborů a 

komisí, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Hlučína a nejsou zaměstnanci města 

Hlučína, jeho příspěvkových organizací a obchodních společností, a to ve výši 700,-- 

Kč pro předsedu výboru, osadního výboru nebo komise za jednu účast na jednání a 

členovi výboru, osadního výboru nebo komise 550,-- Kč za jednu účast na jednání 

výboru, osadního výboru nebo komise.  

 

2/8d) Rada města Hlučína pověřila starostu města Hlučína Mgr. Pavla Paschka 

podepisováním všech listin vyhotovených na základě rozhodnutí Rady města Hlučína a 
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v souladu s nimi. Toto pověření platí po dobu výkonu funkce starosty města Hlučína 

Mgr. Pavlem Paschkem. 

 

2/8e) Rada města Hlučína pověřila členy Zastupitelstva města Hlučína Ing. Milana Glonku, 

Ing. Rudolfa Gogolína, Janu Kameníčkovou, Rostislava Klosse a Mgr. Veroniku 

Zoubkovou k tomu, aby před nimi snoubenci projevili vůli, že spolu vstupují do 

manželství ve smyslu ust. § 11a odst. 1 písm. a) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, 

jménu a příjmení, ve znění pozdějších předpisů. 

 

2/8f) Rada města Hlučína stanovila, že závěsný odznak s velkým státním znakem mohou 

užívat všichni členové Rady města Hlučína a tajemník Městského úřadu Hlučín při 

významných příležitostech a občanských obřadech. Přednost užít závěsný odznak a 

právo rozhodnout o tom, kdo závěsný odznak ze stanovených osob užije, má vždy 

starosta. 

 

2/8g) Rada města Hlučína doporučuje Zastupitelstvu města Hlučína zřídit osadní výbor 

sídliště OKD, určit počet jeho členů na 7, zvolit jeho předsedu a určit jeho členy dle 

předloženého návrhu, to vše na funkční období Zastupitelstva města Hlučína zvoleného 

pro volební období 2022 – 2026. 

 

2/8h) Rada města Hlučína doporučuje Zastupitelstvu města Hlučína zřídit osadní výbor 

Rovniny, určit počet jeho členů na 7, zvolit jeho předsedu a určit jeho členy dle 

předloženého návrhu, to vše na funkční období Zastupitelstva města Hlučína zvoleného 

pro volební období 2022– 2026 

 

2/8i) Rada města Hlučína doporučuje Zastupitelstvu města Hlučína zřídit osadní výbor 

Darkovičky, určit počet jeho členů na 7, zvolit jeho předsedu a určit jeho členy dle 

předloženého návrhu, to vše na funkční období Zastupitelstva města Hlučína zvoleného 

pro volební období 2022 – 2026 

 

2/8j) Rada města Hlučína doporučuje Zastupitelstvu města Hlučína zřídit osadní výbor 

Bobrovníky, určit počet jeho členů na 7, zvolit jeho předsedu a určit jeho členy dle 

předloženého návrhu, to vše na funkční období Zastupitelstva města Hlučína zvoleného 

pro volební období 2022 – 2026. 

 

2/8k) Rada města Hlučína projednala dodatek č. 1 k jednacímu řádu osadních výborů 

Zastupitelstva města Hlučína dle předložené přílohy č. 1 a doporučuje ho ke schválení 

Zastupitelstvu města Hlučína.  

 

2/8l) Rada města Hlučína projednala dodatek č. 1 k jednacímu řádu finančního a kontrolního 

výboru Zastupitelstva města Hlučína dle předložené přílohy č. 1 a doporučuje ho ke 

schválení Zastupitelstvu města Hlučína.  

 

2/8m) Rada města Hlučína projednala a schválila dodatek č. 1 k jednacímu řádu komisí Rady 

města Hlučína dle předložené přílohy č. 1. 

 

2/8n) Rada města Hlučína projednala přípravu jednání 2. zasedání Zastupitelstva města 

Hlučína konaného dne 24.11.2022 a stanovila program. 

 

2/8o) Rada města Hlučína rozhodla v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 

„Dodávka osobního vozidla pro město Hlučín“: 
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 - o výběru nabídky účastníka AUTOMOTOLAND CZ s.r.o., se sídlem Ostravská 

 1941/38a, 748 01 Hlučín, IČ: 26835746, jako nejvhodnější nabídky,  

 - o uzavření smlouvy s účastníkem AUTOMOTOLAND CZ s.r.o., se sídlem Ostravská 

 1941/38a, 748 01 Hlučín, IČ: 26835746. 

 

2/9a) Rada města Hlučína rozhodla, na základě výsledků výběrového řízení, že dodavatelem 

zboží veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Nové židle pro KD Hlučín“ pro Sport 

a kultura Hlučín, příspěvková organizace, Celní 1731/12a, 748 01 Hlučín, IČO: 

00418013 bude firma Interier Akcent s. r. o., IČO: 07441576, se sídlem Janáčkova 

1797/4, 702 00 Ostrava s nabídkovou cenou bez DPH 1.769.985,00 Kč. Zároveň 

pověřuje ředitele organizace k uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu. 

 

2/10a) Rada města Hlučína projednala Zprávu o hodnocení nabídek příspěvkové organizace 

Základní škola Hlučín-Rovniny, okres Opava, se sídlem Cihelní 1417/8, 748 01 Hlučín, 

IČ: 00849898 a rozhodla veřejnou zakázku „Pořízení internet věcí 2022 ZŠ Hlučín-

Rovniny“ přidělit uchazeči AutoCont CZ, a.s. se sídlem Hornopolní 3322/34, 702 00 

Ostrava. IČO: 47676795 za konečnou cenu 617.947,-- Kč s DPH. 

 

2/11a) Rada města Hlučína udělila souhlas Základní škole Via Montessori, příspěvkové 

organizaci, se sídlem na adrese Tyršova 1062/2, 748 01 Hlučín, IČ: 09515453, 

k zapojení se do Výzvy č. 02_22_002 „Šablony pro MŠ a ZŠ I z Operačního programu 

Jan Amos Komenský (OP JAK)“, a to dle předloženého návrhu. 

 

2/12a) Rada města Hlučína udělila souhlas Mateřské škole Hlučín, Cihelní, příspěvková 

organizace, sídlem Cihelní 1500, Hlučín, 748 01, identifikační číslo: 75027160 

k zapojení se do Výzvy č. 02_22_002  Šablony pro MŠ a ZŠ I z Operačního programu 

Jan Amos Komenský (OP JAK), a to dle předloženého návrhu. 

 

2/13a) Rada města Hlučína rozhodla o vyřazení neupotřebitelného majetku svěřeného 

k hospodaření Základní škole Hlučín, Hornická 7, okres Opava, příspěvková 

organizace, se sídlem Hornická 7/1266, 748 01 Hlučín, IČ: 75027119 dle předloženého 

návrhu a udělila souhlas k likvidaci tohoto majetku. 

 

2/14a) Rada města Hlučína rozhodla o vyřazení neupotřebitelného majetku svěřeného 

k hospodaření Základní škole a mateřské škola Hlučín – Bobrovníky příspěvkovou 

organizaci, se sídlem Lesní 17/14, 748 01 Hlučín Bobrovníky, IČO: 75027143 dle 

předloženého materiálu a udělila souhlas k likvidaci tohoto majetku. 

 

 

 

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

starosta města Hlučína     místostarostka města Hlučína 

          

 

 

 

 

 

 

 

 


