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        V ý t a h 
U s n e s e n í 

 
   z 50. schůze Rady města Hlučína, konané dne 19. září 2016 

 

číslo 

usnes.:  O b s a h   u s n e s e n í  : 
_____________________________________________________________________________________ 
 
50/1a) Rada města Hlučína vzala na vědomí, přehled činnosti muzejního pedagoga za školní 

rok 2015/2016 včetně informací o plánovaných aktivitách ve školním roce 2016/2017, 
a to bez připomínek. 

 
50/2a) Rada města Hlučína stanovila termíny a dobu konání svatebních obřadů v obřadní síni 

Městského úřadu Hlučín v roce 2017 dle předloženého návrhu. 
 
50/3a) Rada města Hlučína rozhodla vyhovět žádosti SK FC Hlučín z.s. a zajistit výkon 

požární hlídky při fotbalovém utkání mezi FC Hlučín a Viktorií Plzeň dne 21.09.2016 
v Hlučíně členy jednotky sboru dobrovolných hasičů, a to bezúplatně. 

 
50/4a) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 

002/2016/BeM na akci "Rekonstrukce autobusových zastávek Hlučín" se zhotovitelem 
Fichna-Hudeczek a.s., Opavská 535/17, 747 18 Píšť IČ: 27765857 a rozhodla o 
prodloužení termínu plnění do 05.10.2016. 

 
50/5a) Rada města Hlučína projednala výjimku z pravidel pro zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu schválených pod usnesením Rady města Hlučína č. 19/2c) ze dne 20. 
července 2015 a rozhodla, že se na veřejnou zakázku malého rozsahu na grafické 
práce katalogu expozice „Kdo jsou lidé na Hlučínsku“ tato pravidla nepoužijí. 
Důvodem je použití jednotného grafického stylu v expozici i katalogu a existence 
autorských práv k tomuto grafickému stylu. 

 
Zároveň Rada města Hlučín rozhodla o zadání veřejné zakázky na grafické práce 
katalogu expozice „Kdo jsou lidé na Hlučínsku“ a uzavření smlouvy s panem  
Mgr. Vladimírem Kotkem, IČ 46094776 za cenu 181.000,-- Kč (není plátcem DPH). 

 
50/5b) Rada města Hlučína vzala na vědomí, a to bez připomínek, informaci o počtu stížností 

za 2. čtvrtletí 2016, které šetřily příspěvkové organizace zřizované městem Hlučínem. 
 
50/5c) Rada města Hlučína stanovila plat ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola 

Hlučín, Severní, příspěvková organizace s účinností od 01.09.2016 dle předloženého 
návrhu. 

 
50/5d) Rada města Hlučína stanovila plat ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola 

Hlučín, Cihelní, příspěvková organizace s účinností od 01.09.2016 dle předloženého 
návrhu. 
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číslo 

usnes.:  O b s a h   u s n e s e n í  : 
_____________________________________________________________________________________ 
 
50/5e) Rada města Hlučína stanovila plat ředitele příspěvkové organizace Základní škola 

Hlučín, Hornická 7, okres Opava, příspěvková organizace s účinností od 01.09.2016 
dle předloženého návrhu. 

 
50/5f) Rada města Hlučína stanovila plat ředitelky příspěvkové organizace Základní škola dr. 

Miroslava Tyrše, Hlučín, Tyršova 2, okres Opava, příspěvková organizace s účinností 
od 01.09.2016 dle předloženého návrhu. 

 
50/5g) Rada města Hlučína stanovila plat ředitele příspěvkové organizace Základní škola 

Hlučín-Rovniny, okres Opava s účinností od 01.09.2016 dle předloženého návrhu. 
 
50/5h) Rada města Hlučína stanovila plat ředitelky příspěvkové organizace Základní škola a 

mateřská škola Hlučín-Darkovičky, příspěvková organizace s účinností od 01.09.2016 
dle předloženého návrhu. 

 
50/5i) Rada města Hlučína stanovila plat ředitelky příspěvkové organizace Základní škola a 

mateřská škola Hlučín-Bobrovníky, příspěvková organizace s účinností od 01.09.2016 
dle předloženého návrhu. 

 
50/5j) Rada města Hlučína stanovila plat ředitelky příspěvkové organizace Základní škola a 

mateřská škola Hlučín-Bobrovníky, příspěvková organizace s účinností od 01.10.2016 
dle předloženého návrhu. 

 
50/5k) Rada města Hlučína stanovila plat ředitelky příspěvkové organizace Dům dětí a 

mládeže Hlučín, příspěvková organizace s účinností od 01.09.2016 dle předloženého 
návrhu. 

 
50/5l) Rada města Hlučína 

a) vzala na vědomí vzdání se funkce člena školské rady Základní školy a mateřské 
školy Hlučín-Bobrovníky, příspěvková organizace, 
b) jmenovala člena školské rady Základní školy a mateřské školy Hlučín-Bobrovníky, 
příspěvková organizace, paní Stanislavu Kubisovou, a to s účinností od 20.09.2016. 

 
50/6a) Rada města Hlučína projednala návrh Dodatku č.2 ke smlouvě s Diakonií Broumov 

s.r.o., V Důlni 913, 542 32 Úpice, IČ: 25921916 a rozhodla Dodatek č. 2 uzavřít dle 
návrhu. 

 
50/6b) Rada města Hlučína projednala návrh na řešení zeleně na Mírovém náměstí a 

rozhodla: 
- dopracovat do stupně prováděcí dokumentace návrh B s úpravami. 

 
50/6c) Rada města Hlučína rozhodla o vyřazení drobného hmotného majetku Hlučína,  dle 

předložené přílohy č. 1. 
 
50/6d) Rada města Hlučína vzala na vědomí zprávu o činnosti Povodňové komise ORP 

Hlučín za období 08/2015 -08/2016. 
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číslo 

usnes.:  O b s a h   u s n e s e n í  : 
_____________________________________________________________________________________ 
 
50/7a) Rada města Hlučína rozhodla o pronájmu pozemku parc č. 1706/200, 1706/201  

a části pozemku parc.č. 1706/136, 1706/198 a 1706/202 vše v k.ú. Hlučín o celkové 
výměře 7.240 m2 Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu, Hlučín OKD se 
sídlem 1. máje 7, 748 01 Hlučín za cenu 14.480,-- Kč/rok (2,-- Kč/m2/rok). 

 
50/7b) Rada města Hlučína rozhodla  o uzavření smlouvy o nájmu části nebytových prostor o 

výměře 97,60 m2 v I. NP budovy čp. 286, která je součástí pozemku parc.č 454 v k.ú. 
Hlučín za účelem  provozu kavárny 

 
-  na dobu neurčitou od 1. října 2016, s výpovědní dobou 3 měsíce 
 
- s nájemcem  
 
- za dohodnutou cenu nájmu ve výši 7.500,-- Kč/měsíc, včetně  DPH 
 
- se zálohou na služby spojené s užíváním tj. náklady za odběr elektrické energie,  
   náklady  na vodné, stočné, svoz odpadů a další služby  

 
Zároveň starosta města Hlučína pověřil, ředitele  příspěvkové organizace města 
Hlučína, Správa sportovně rekreačního areálu, Celní 12a, Hlučín, k uzavření nájemní 
smlouvy nájmu části nebytových prostor o výměře 97,60 m2 v I. NP budovy čp. 286, 
která je součástí pozemku parc.č 454 v k.ú. Hlučín. 

 
 
50/7c) Rada města Hlučína rozhodla o záměru prodeje 
 

-  části pozemku parc.č. 268/4 stávajícímu nájemci, 
-  části pozemku parc.č. 268/4 a pozemku parc.č. 268/3 stávajícímu nájemci, 
 
vše v k.ú. Bobrovníky, dle předloženého zákresu ve snímku katastrální mapy - po 
geometrickém zaměření. 

 
50/7e) Rada města Hlučína rozhodla o záměru pronájmu nebytových prostor o výměře  

22,30 m2 v přízemí budovy čp. 1915, která je součástí pozemku parc.č. 1277/9 v k.ú. 
Hlučín za účelem provozu bufetu, 

 
- s určenou  minimální cenou pronájmu  nebytových prostor ve výši 12.000,--Kč/rok, 
+ příslušná sazba DPH, 

 
- formou výběrového řízení obálkovou metodou  

  
- se zálohou na služby spojené s užíváním pronajímané části budovy, (která bude 
stanovena při uzavírání NS) 

 
- na dobu neurčitou s výpovědní dobou tři měsíce  
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číslo 

usnes.:  O b s a h   u s n e s e n í  : 
_____________________________________________________________________________________ 
 

S podmínkami  pronájmu: 
- Bufet bude otevřen denně, 7 dní v týdnu min. 2 hodiny 
- Zahájení provozu bufetu od 02.01.2017, nejpozději 01.02.2017 

- Sortiment nabízeného zboží bude z větší části  obsahovat potraviny, drobnou 
drogerii,  

- stanovila termín ukončení podávání nabídek do 17:00 hodin dne 7.  listopadu 2016 
 

- stanovila termín otevírání obálek a schválila komisi na otevírání obálek dle 
předloženého návrhu 

 

 
50/7f) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření smlouvy o právu provést stavbu a udělení 

souhlasu vlastníka pozemku parc. č. 3842/3 v k.ú. Hlučín k realizaci nového 
podzemního vodovodního řádu a kanalizačního propustku pro investora KINGSTON 
Colsulting, s.r.o., Pode Zdí 142/5, 748 01 Hlučín a pro zhotovitele, dle předloženého 
návrhu smlouvy č. ZU – 035 – BeM - 2016. 

 
Zároveň Rada města Hlučína rozhodla o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene pro uložení vodovodního řádu a kanalizačního propustku na 
pozemku parc. č. 3842/3 v k. ú. Hlučín, se společností KINGSTON Colsulting, s.r.o., 
Pode Zdí 142/5, 748 01 Hlučín za jednorázovou náhradu ve výši 300,-- Kč/bm + DPH 
pro vodovodní řád a 300,-- Kč/bm + DPH za kanalizační propustek. 

 

50/7g) Rada města Hlučína projednala žádost o prodej pozemku parc. č. 807/8 v k. ú. Hlučín, 
záměr prodeje nedoporučuje a předkládá zastupitelstvu města k rozhodnutí. 

 
50/7h) Rada města Hlučína projednala žádost společnosti NEVI CZ s.r.o., se sídlem  

1. máje 1838, 738 01 Frýdek-Místek o prodeji pozemku parc. č. 2944/9 v k. ú. Hlučín, 
záměr prodeje pozemku nedoporučuje a předkládá zastupitelstvu města k rozhodnutí. 

 
50/7i) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. OMM-17-

11/2016/BeL/2016, týkajícího se částečné změny trasy přípojky VN a uložení 
distribuční soustavy v rámci stavby „ Hlučín, Silo, RVN, DTS“, na pozemku parc. č. 
4471/4 v k. ú. Hlučín se společností ČEZ Distibuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 
IV- Podmokly. 

 
50/7j) Rada města Hlučína rozhodla o udělení souhlasu vlastníka pozemků parc. č. 1145, 

1164, 1146, 50/2, 75/1, v k. ú. Darkovičky a parc. č. 4444 v k. ú. Hlučín a vlastníka 
komunikací na těchto pozemcích ke vstupu na pozemky a komunikace k realizaci 
splaškového kanalizačního řadu na ul. Kozmická, dle předložené situace pro investora 
Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o., se sídlem Ostravská 124/18, 748 01 Hlučín a pro 
zhotovitele, dle předloženého návrhu smlouvy č. ZU – 039 - Di – 2016. 
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číslo 

usnes.:  O b s a h   u s n e s e n í  : 
_____________________________________________________________________________________ 
 

Zároveň Rada města Hlučína rozhodla o uzavření smlouvy  o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě na pozemky parc. č. 1145, 1164, 1146, 50/2, 75/1, v k. ú. 
Darkovičky a parc. č. 4444 v k. ú. Hlučín, se společností Vodovody a kanalizace 
Hlučín, s.r.o., se sídlem Ostravská 124/18, Hlučín k realizaci splaškového kanalizačního 
řadu, za jednorázovou náhradu ve výši 50,-- Kč/bm + DPH. 

 
50/8a) Rada města Hlučína projednala žádost k vyjádření zaslanou Krajským úřadem 

Moravskoslezského kraje, odborem dopravy, příslušného k udělení licence dopravci     
TQM – holding s.r.o., sídlem Těšínská 1028/37/ 746 01  Opava, IČ 496 06 395      
k provozování vnitrostátní veřejné linkové osobní dopravy na linkách  
900 075 Ostrava, Poruba – Děhylov – Hlučín,  
900 275 Opava – Dolní Benešov - Hlučín 
a to z hlediska umístění zastávek v územním obvodu obce, z hlediska správce     
komunikace a z hlediska majitele označníku zastávky. Rada města nemá připomínky     
k výše uvedenému požadavku Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Pavel Paschek   v.r.     Mgr. Lenka Breitkopfová  v.r. 
starosta města Hlučína     členka Rady města Hlučína 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


