
                          Usnesení  z 52. schůze Rady města Hlučína, konané dne 17. října 2016 

  1

        V ý t a h   
U s n e s e n í 

 
   z 52. schůze Rady města Hlučína, konané dne 17. října 2016 

 

číslo 

usnes.:  O b s a h   u s n e s e n í  : 
_____________________________________________________________________________________ 
 
52/1a) Rada města Hlučína vzala na vědomí zprávu o činnosti Komise výstavby a rozvoje 

města za období 11/2015-9/2016 bez připomínek. 
 
52/1b) Rada města Hlučína udělila plnou moc Tereze Šimánkové, referentce odboru výstavby 

MěÚ Hlučín, jako zmocněnci, aby Město Hlučín zastupovala na valné hromadě 
Národní sítě Zdravých měst České republiky, IČ 61385247, se sídlem Šrobárova 
2551/48, Vinohrady, 100 00 Praha, svolané na středu 2. listopadu 2016, v plném 
rozsahu svých práv.  

 
52/2a) Rada města Hlučína: 

a) projednala žádost o výjimku pro Základní školu a mateřskou školu Hlučín – 
Darkovičky, příspěvková organizace  z působnosti usnesení Rady města Hlučína č. 
49/6a ze dne 18.06.2012 týkající se zajištění provozu a správy ICT,  
b) rozhodla, že zajištění provozu a správy ICT v Základní škole a mateřské škole 
Hlučín-Darkovičky, příspěvková organizace bude svěřeno do kompetence ředitelky 
Základní školy a mateřské školy Hlučín-Darkovičky, příspěvková organizace paní 
Mgr. Moniky Kamradkové s účinností od 01.11.2016, a to bez jakéhokoliv navýšení 
finančních prostředků pro tento účel.  

 
52/2b) Rada města Hlučína udělila souhlas Základní škole a mateřské škole Hlučín-

Darkovičky, příspěvková organizace k přijetí účelově určeného finančního daru ve 
výši 31.104,-- Kč od WOMEN FOR WOMEN, o. p. s. v rámci charitativního projektu 
Obědy pro děti.  

 
52/3a) Rada města Hlučína projednala zprávu o činnosti Osadního výboru Hlučín – Rovniny 

za období říjen 2015 – září 2016, vzala ji na vědomí bez připomínek a tuto zprávu 
předkládá Zastupitelstvu města Hlučína k projednání. 

 
52/4a) Rada města Hlučína projednala žádost k vyjádření zaslanou Krajským úřadem 

Moravskoslezského kraje, odborem dopravy, příslušného k udělení licence dopravci  
Dopravní podnik Ostrava a.s. Poděbradova 494/2, 701 71  Ostrava-Moravská  
Ostrava, IČ: 619 74 757 k provozování vnitrostátní veřejné linkové osobní dopravy na  
linkách  
915 056 Ostrava - Ludgeřovice – Hlučín 
915 067 Ostrava - Hlučín  
915 075 Ostrava, Poruba – Děhylov – 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. 
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číslo 

usnes.:  O b s a h   u s n e s e n í  : 
_____________________________________________________________________________________ 
 
52/4b) Rada města Hlučína projednala žádost k vyjádření zaslanou Krajským úřadem  

Moravskoslezského kraje, odborem dopravy, příslušného k udělení licence dopravci  
ARRIVA MORAVA a.s. Vítkovická 3133/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ:  
258 27 405  k provozování vnitrostátní veřejné linkové osobní dopravy na linkách  
910 283 Ostrava – Hlučín - Štěpánkovice,  
910 282 Ostrava – Hlučín – Bohuslavice – Závada – Píšť – Strahovice, 
910 292 Ostrava – Hlučín – Píšť – Strahovice, 
910 290 Ostrava – Hať, 
910 281 Ostrava – Hlučín – Dolní Benešov – Kobeřice – Sudice - Třebom 
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. 

 
52/5a) Rada města Hlučína projednala návrh Dodatku č.7  Smlouvy o čištění a zimní údržbě 

města Hlučína a rozhodla Dodatek č. 7  schválit  dle předloženého návrhu. 
 
52/5b) Rada města Hlučína projednala návrh Operačního plánu zimní údržby místních 

komunikací 2016/2017 města Hlučína a rozhodla ho schválit dle předložené přílohy 
č.1 bez připomínek. 

 
52/5c) Rada města Hlučína projednala návrh kalkulace příjmů a nákladů na rok 2017 ke 

Smlouvě o zajištění provozu veřejných pohřebišť a smuteční síně uzavřené s TS 
Hlučín s.r.o.  a  schválila kalkulaci příjmů a nákladů na rok 2017 dle předložené 
přílohy č.4. 

 
52/5d) Rada  města Hlučína projednala zprávu o činnosti Osadního výboru Bobrovníky  za 

období listopad 2015 – září 2016 a doporučuje zastupitelstvu města vzít tuto zprávu na 
vědomí  bez připomínek. 

 
52/5e) Rada  města Hlučína projednala zprávu o činnosti Osadního výboru Darkovičky  za 

období listopad 2015 – září 2016 a doporučuje zastupitelstvu města vzít tuto zprávu na 
vědomí  bez připomínek. 

 
52/6a) Rada města Hlučína rozhodla o vyřazení neupotřebitelného majetku města Hlučína dle 

předložené přílohy č. 1. 
 
52/6b) Rada města Hlučína rozhodla, že zhotovitelem akce „Oprava podlahy v Hasičské 

stanici Hlučín“ se stává společnost EKOBAU INVEST a.s., U Cukrovaru 16, 747 05 
Opava, IČ: 26820897 a rozhodla o uzavření smlouvy o dílo v souladu se zadávacími 
podmínkami stanovenými při výběrovém řízení v ceně 761.522,-- Kč bez DPH. 

 
52/6c) Rada města Hlučína projednala zprávu o činnosti Osadního výboru Hlučín-OKD 

za období od listopadu 2015 do října 2016, vzala ji na vědomí bez připomínek a 
předkládá Zastupitelstvu města Hlučína. 
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číslo 

usnes.:  O b s a h   u s n e s e n í  : 
_____________________________________________________________________________________ 
 
52/7a) Rada města Hlučína projednala žádost společnosti KAFIRA o.p.s., se sídlem  

746 01 Opava - Město, Horní náměstí 132/47, o finanční podporu k zajištění péče o 
občana města a rozhodla žádosti nevyhovět. 

 
52/7b) Rada města Hlučína projednala žádost o vrácení, resp. prominutí části smluvních 

úroků ve výši 1.728,-- Kč ze Smlouvy o půjčce č. 2009/8/000171/SML z prostředků 
Fondu rozvoje bydlení města Hlučína, uzavřené mezi Městem Hlučín a žadatelkou a 
doporučuje zastupitelstvu města, aby rozhodlo žádosti vyhovět tak, že bude uzavřena 
Smlouva o vrácení části z  již zaplaceného dluhu ze smlouvy o půjčce č. 
2009/8/000171/SML z prostředků Fondu rozvoje bydlení města Hlučína mezi Městem 
Hlučín a žadatelkou, dle předloženého návrhu. 

 
52/7c) Rada města Hlučína projednala žádost o udělení souhlasu s převodem nemovitosti se 

zástavním právem ve prospěch města Hlučína za podmínky uzavření dohody o 
přistoupení k dluhu a doporučila zastupitelstvu města, aby rozhodlo žádosti vyhovět a 
vyslovit souhlas města, jako věřitele s převodem pozemku parc. č. 3479/6, zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 304 m2, jehož součástí je stavba rodinného domu   č. p. 
1244 a pozemku parc. č. 3479/5 vše v k. ú.  Hlučín na LV č. 113, a to formou uzavření 
dohody o přistoupení k dluhu mezi městem Hlučín, Mírové nám. 23, 748 01 Hlučín, 
jako věřitelem a nabyvatelem jako přistupujícímu k dluhu a žadateli, jako původními 
dlužníky, dle předloženého návrhu. 

 
52/7d) Rada města Hlučína rozhodla o provedení rozpočtového opatření č. 14, kterým se: 
 

z v ý š i l y     
přijaté dotace 
Organizační jednotka 4 – Odbor vnitřních věcí, číslo akce 5 – Mzdy, položka 4111 – 
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu, účelový 
znak 98193 – Účelová dotace na výdaje spojené s konáním voleb do zastupitelstev 
krajů         o 213.252 Kč 
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 98193 – Účelová dotace na výdaje spojené 
s konáním voleb do zastupitelstev krajů    o 14.294 Kč 
Organizační jednotka 9 – Odbor správních agend, číslo akce 80 – Běžné výdaje 
odboru správních agend, položka 4111 – Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné 
pokladní správy státního rozpočtu, účelový znak 98193 – Účelová dotace na výdaje 
spojené s konáním voleb do zastupitelstev krajů   o 14.700 Kč 
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číslo 

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

 
Organizační jednotka 15 – Odbor informatiky, číslo akce 11 – Běžné výdaje odboru 
informatiky, položka 4111 – Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní 
správy státního rozpočtu, účelový znak 98193 – Účelová dotace na výdaje spojené 
s konáním voleb do zastupitelstev krajů    o 42.834 Kč 

 
z v ý š i l y 
běžné výdaje 
Organizační jednotka 4 – Odbor vnitřních věcí, oddíl-paragraf 61-15 – Volby do 
zastupitelstev územních samosprávných celků, číslo akce 0005 – Mzdy, položka 5011 
–Platy zaměstnanců v pracovním poměru, účelový znak 98193 – Účelová dotace na 
výdaje spojené s konáním voleb do zastupitelstev krajů  o 15.000 Kč 
Organizační jednotka 4 – Odbor vnitřních věcí, oddíl-paragraf 61-15 – Volby do 
zastupitelstev územních samosprávných celků, číslo akce 0005 – Mzdy, položka 5021 
– Ostatní osobní výdaje, účelový znak 98193 – Účelová dotace na výdaje spojené 
s konáním voleb do zastupitelstev krajů    o 193.152 Kč 
Organizační jednotka 4 – Odbor vnitřních věcí, oddíl-paragraf 61-15 – Volby do 
zastupitelstev územních samosprávných celků, číslo akce 0005 – Mzdy, položka 5031 
– Povinné pojistné na sociální zabezpečení, účelový znak 98193 – Účelová dotace na 
výdaje spojené s konáním voleb do zastupitelstev krajů  o 3.750 Kč 
Organizační jednotka 4 – Odbor vnitřních věcí, oddíl-paragraf 61-15 – Volby do 
zastupitelstev územních samosprávných celků, číslo akce 0005 – Mzdy, položka 5032 
– Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění, účelový znak 98193 – Účelová 
dotace na výdaje spojené s konáním voleb do zastupitelstev krajů o 1.350 Kč 
Organizační jednotka 4 – Odbor vnitřních věcí, oddíl-paragraf 61-15 – Volby do 
zastupitelstev územních samosprávných celků, číslo akce 0009 – Běžné výdaje odboru 
vnitřních věcí, položka 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený, účelový znak 98193 
– Účelová dotace na výdaje spojené s konáním voleb do zastupitelstev krajů 
         o 9.275 Kč 
Organizační jednotka 4 – Odbor vnitřních věcí, oddíl-paragraf 61-15 – Volby do 
zastupitelstev územních samosprávných celků, číslo akce 0009 – Běžné výdaje odboru 
vnitřních věcí, položka 5156 – Pohonné hmoty a maziva, účelový znak 98193 – 
Účelová dotace na výdaje spojené s konáním voleb do zastupitelstev krajů  

o 2.000 Kč 
Organizační jednotka 4 – Odbor vnitřních věcí, oddíl-paragraf 61-15 – Volby do 
zastupitelstev územních samosprávných celků, číslo akce 0009 – Běžné výdaje odboru 
vnitřních věcí, položka 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací, účelový 
znak 98193 – Účelová dotace na výdaje spojené s konáním voleb do zastupitelstev 
krajů         o 3.019 Kč 
Organizační jednotka 9 – Odbor správních agend, oddíl-paragraf 61-15 – Volby do 
zastupitelstev územních samosprávných celků, číslo akce 0080 – Běžné výdaje odboru 
správních agend, položka 5175 – Pohoštění, účelový znak 98193 – Účelová dotace na 
výdaje spojené s konáním voleb do zastupitelstev krajů  o 14.700 Kč 
Organizační jednotka 15 – Odbor informatiky, oddíl-paragraf 61-15 – Volby do 
zastupitelstev územních samosprávných celků, číslo akce 0011 – Běžné výdaje odboru 
informatiky, položka 5169 – Nákup ostatních služeb, účelový znak 98193 – Účelová 
dotace na výdaje spojené s konáním voleb do zastupitelstev krajů o 42.834 Kč 
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číslo 

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

 
Organizační jednotka 7 – Odbor investic a správy městského majetku, oddíl-paragraf 
33-92 – Zájmová činnost v kultuře, číslo akce 0064 – Kulturní domy, 5171 – Opravy a 
udržování         o 150.000 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 30.000 Kč 
Organizační jednotka 8 – Odbor financí, oddíl-paragraf 64-09 – Ostatní činnosti jinde 
nezařazené, číslo akce 0095 – Ostatní výdaje odboru financí, položka 5169 – Nákup 
ostatních služeb       o 40.000 Kč 

 
s n í ž i l y 
běžné výdaje 
Organizační jednotka 7 – Odbor investic a správy městského majetku, oddíl-paragraf 
36-13 – Nebytové hospodářství, číslo akce 0070 – Nebytové hospodářství – běžné 
výdaje, 5152 – Teplo        o 150.000 Kč 
Organizační jednotka 4 – Odbor vnitřních věcí, oddíl-paragraf 61-71 – Činnost místní 
správy, číslo akce 0009 – Běžné výdaje odboru vnitřních věcí, položka 5171 – Opravy 
a udržování        o 30.000 Kč 
Organizační jednotka 8 – Odbor financí, oddíl-paragraf 63-10 – Obecné příjmy a 
výdaje z finančních operací, číslo akce 0079 – Úroky z úvěrů, položka 5141 – Úroky 
vlastní         o 40.000 Kč. 

 
52/7e) Rada města Hlučína projednala rozpočtové opatření č. 15/2016 a doporučila 

zastupitelstvu města ke schválení dle předložené přílohy č. 1 - 4. 
Rada města Hlučína vzala na vědomí plnění rozpočtu města k 31.08.2016. 

 
52/8a) Rada města Hlučína doporučuje Zastupitelstvu města Hlučína, aby rozhodlo o prodeji 

vodovodu a  kanalizace pro veřejnou potřebu vybudovaných v Hlučíně v lokalitě 
autobusové nádraží na pozemcích par.č. 118, 102,103,104,110,92/1,4486/1 a 4487/1  a 
vodovodní přípojky pro fontánku na autobusovém nádraží umístěné v pozemku parc. 
č. 118 vše v k.ú. a obci Hlučín, vše do vlastnictví obchodní společnosti Vodovody a 
kanalizace Hlučín, s.r.o., se sídlem Ostravská 124/18, 748 01 Hlučín jako faktickému 
provozovateli těchto inženýrských sítí a to za celkovou kupní cenu ve výši  
1.761.624,50 Kč.  

 
52/8b) Rada města Hlučína doporučuje Zastupitelstvu města Hlučína, aby rozhodlo odebrat, 

s účinností ke dni 31.12.2016, z hospodaření příspěvkové organizace Kulturní centrum 
Hlučín, IČ:  69987050 se sídlem Zámecká 286/4, 74801 Hlučín nemovitý a movitý 
majetek uvedený v dodatku č. 9 ke zřizovací listině této příspěvkové organizace. 

 
Rada města Hlučína zároveň doporučuje Zastupitelstvu města Hlučína, aby schválilo 
dodatek č. 9 ke zřizovací listině příspěvkové organizace, Kulturní centrum Hlučín, dle 
předloženého návrhu.  
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číslo 

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

 
Rada města Hlučína dále doporučuje Zastupitelstvu města Hlučína, aby rozhodlo o 
převodu činnosti, úkolů a povinností související se zajištěním a poskytováním služeb 
v rámci Městské knihovny Hlučín, včetně obou poboček (Místní knihovna Bobrovníky 
a místní knihovna Darkovičky) od dosavadního poskytovatele těchto služeb Kulturní 
centra Hlučín, IČ:  69987050 se sídlem Zámecká 286/4, 74801 Hlučín na nového 
poskytovatele těchto služeb příspěvkovou organizaci Muzeum Hlučínska, příspěvková 
organizace,  IČ: 71230530, se sídlem Zámecká 4, 74801 Hlučín, včetně všech 
zaměstnanců zařazených do Městské knihovny Hlučín s tím, že 31.12.2016 bude 
posledním dnem, kdy předmětné činnosti či úkoly bude zajišťovat Kulturní centrum 
Hlučín a  od 01.01.2017 pak tyto činnosti bude vykonávat a zajišťovat Muzeum 
Hlučínska, příspěvková organizace. 
  
Rada města Hlučína dále doporučuje Zastupitelstvu města Hlučína, aby rozhodlo 
předat, s účinností od 01.01.2017, k hospodaření příspěvkové organizaci Muzeum 
Hlučínska, příspěvková organizace,  IČ: 71230530, se sídlem Zámecká 4, 74801 
Hlučín nemovitý a movitý majetek uvedený v dodatku č. 5 ke zřizovací listině této 
příspěvkové organizace. 
 
Rada města Hlučína zároveň doporučuje Zastupitelstvu města Hlučína, aby schválilo 
dodatek č. 5 ke zřizovací listině příspěvkové organizace, Muzeum Hlučínska, 
příspěvková organizace, dle předloženého návrhu. 

 
52/8c) Rada města Hlučína doporučuje Zastupitelstvu města Hlučína, aby rozhodlo o sloučení 

příspěvkových organizací Správa sportovně rekreačního areálu Hlučín, IČ: 00418013, 
se sídlem Celní 12a, 748 01 Hlučín a Kulturní centrum Hlučín, IČ:  69987050 se 
sídlem Zámecká 286/4, 74801 Hlučín, a to dnem 01.01.2017, tak že veškerý majetek, 
práva a závazky zanikající organizace Kulturní centrum Hlučín, existující a této 
organizaci náležící ke dni 01.01.2017 přejdou dnem 01.01.2017 na příspěvkovou 
organizaci Správa sportovně rekreačního areálu Hlučín s tím, že s účinností od 
01.01.2017 bude název této organizace znít: ,,Sportovní a kulturní centrum Hlučín, 
příspěvková organizace“ .  

 
Rada města Hlučína doporučuje Zastupitelstvu města Hlučína, aby schválilo dodatek 
č. 13 ke zřizovací listině příspěvkové organizace, Správa sportovně rekreačního areálu 
Hlučín, dle předloženého návrhu. 

 
52/8d) Rada města Hlučína projednala a doporučuje Zastupitelstvu města Hlučína, aby vydalo 

Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2016, o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů, dle předloženého návrhu. 

  
52/9a) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření Dodatku č.1 Veřejnoprávní smlouvy č. 

2016/10/000040/SML o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hlučína. 
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usnes.:  O b s a h   u s n e s e n í  : 
_____________________________________________________________________________________ 
 
52/9b) Rada města Hlučína rozhodla: 

a) o poskytnutí peněžitého daru Spolku rodičů a přátel školy při Základní umělecké 
škole Pavla Josefa Vejvanovského, Hlučín ve výši 10.000,-- Kč, 
b) o následném uzavření darovací smlouvy se Spolkem rodičů a přátel školy 
při Základní umělecké škole Pavla Josefa Vejvanovského, Hlučín. 

 
52/9c) Rada města Hlučína vzala na vědomí, a to bez připomínek, informaci o počtu stížností 

za 3. čtvrtletí 2016, které šetřily příspěvkové organizace zřizované městem Hlučínem 
 
52/9d) Rada města Hlučína stanovila plat ředitele příspěvkové organizace Kulturní centrum 

Hlučín s účinností od 01.11.2016 dle předloženého návrhu. 
 
52/9e) Rada města Hlučína stanovila plat ředitele příspěvkové organizace Správa sportovně 

rekreačního areálu Hlučín s účinností od 01.11.2016 dle předloženého návrhu. 
 
52/9f) Rada města Hlučína stanovila plat ředitele příspěvkové organizace Muzeum 

Hlučínska, příspěvková organizace s účinností od 01.11.2016 dle předloženého 
návrhu. 

 
52/9g) Rada města Hlučína stanovila plat ředitelky příspěvkové organizace Dětská 

rehabilitace s účinností od 01.11.2016 dle předloženého návrhu. 
 
52/9h) Rada města Hlučína stanovila plat ředitelky příspěvkové organizace Domov pod 

Vinnou horou, příspěvková organizace s účinností od 01.11.2016 dle předloženého 
návrhu. 

 
52/10a)Rada města Hlučína doporučuje Zastupitelstvu města Hlučína rozhodnout v souladu s 

§ 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, o vyplácení náhrady ušlého výdělku neuvolněným členům Zastupitelstva 
města Hlučína, kteří nejsou v pracovním nebo obdobném poměru (osoby samostatně 
výdělečně činné), na období roku 2017 v souvislosti s výkonem jejich funkce paušální 
částkou ve výši 157,-- Kč/hod., za podmínky, že v pracovních dnech v době od 8:00 
do 15:00 hod nemohou vykonávat samostatnou výdělečnou činnost z důvodu: 

 
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. 
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_____________________________________________________________________________________ 
 
52/10b)Rada města Hlučína projednala a doporučila zastupitelstvu města Hlučína poskytnout 

peněžité plnění (odměnu) za práci ve výborech  za období od 16.09.2015 do 
15.09.2016 předsedům a členům výborů, kteří nejsou členy Zastupitelstva města 
Hlučína a nejsou zaměstnanci města Hlučína, jeho příspěvkových organizací a 
obchodních společností, a to ve výši dle předloženého návrhu. 

 
52/10c)Rada města Hlučína rozhodla o poskytnutí peněžitého plnění (odměny) za práci 

v komisích za období od 16.09.2015 do 15.09.2016 předsedům a členům komisí, kteří 
nejsou členy zastupitelstva města a nejsou zaměstnanci města Hlučína, jeho 
příspěvkových organizací a obchodních společností, a to ve výši dle návrhu. 

 
52/10e)Rada města Hlučína přehodnotila své usnesení č. 43/3a) ze dne 20.06.2016 a rozhodla 

snížit minimální kupní cenu na prodej automobilu CAS 25 Škoda 706 RTHP, RZ: 
OPN 57-48, původní inventární číslo DHM 3860, z 30.000 Kč na 10.000,-- Kč.  

 
52/10f)Rada města Hlučína rozhodla o přijetí neinvestiční účelové dotace ve výši 28.350,-- 

Kč od Moravskoslezského kraje pro zřizovatele jednotky sboru dobrovolných hasičů 
a o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje mezi 
Městem Hlučínem, se sídlem Mírové nám. 23, 748 01 Hlučín a Moravskoslezským 
krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava dle předložené přílohy č. 1. 

 
52/10g)Rada města Hlučína vybrala k realizaci veřejné zakázky „Logo města Hlučína“ návrh 

č. 28 dle předložené přílohy č. 1, jehož autorem je Agentura API s.r.o., se sídlem 
Mariánské náměstí 2116/10, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČ: 25844091. 
Zároveň Rada města Hlučína rozhodla o uzavření Licenční smlouvy pro užití 
autorského díla s uchazečem Agentura API s.r.o., se sídlem Mariánské náměstí 
2116/10, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČ: 25844091 dle předložené přílohy č. 5. 

 
52/10h)Rada města Hlučína projednala přípravu jednání 21. zasedání Zastupitelstva města 

Hlučína dne 10.11.2016 a stanovila program s úpravami. 
 
52/11a)Rada města Hlučína rozhodla o uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku parc. č. 3411/6 

v k.ú. Hlučín o celkové výměře 1302 m² za účelem využití travnatého porostu pro 
hospodářská zvířata 
- na dobu neurčitou 
- s výpovědní lhůtou jednoho měsíce 
- s podmínkou provádění údržby vypůjčeného pozemku na vlastní náklady 
- s vypůjčitelem. 
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52/11b)Rada města Hlučína projednala žádost Charity Hlučín, U Bašty 275, Hlučín o prodej 

pozemku parc. č. 366 v k.ú. Hlučín, záměr prodeje uvedeného pozemku nedoporučuje 
a předkládá zastupitelstvu města k rozhodnutí. 

    
Rada města Hlučína rozhodla o udělení souhlasu vlastníka pozemku parc. č. 366 v k.ú. 
Hlučín k umístění automatické závory na pozemku.     

 
52/11c)Rada města Hlučína vzala na vědomí žádost a rozhodla  o ukončení  nájmu části 

pozemku parc.č. 953/7 a části pozemku parc.č. 953/3 v k.ú. Hlučín dohodou ke dni 
31.10.2016.  

 
52/11e)Rada města Hlučína rozhodla o uzavření smlouvy o  pronájmu  nebytových prostor  

v I. PP objektu čp. 1070 - o výměře 8,4 m2 společnosti Teplo Hlučín, spol. s.r.o.,  
Čs. armády 1263/32, Hlučín za účelem zabezpečení komplexního vytápění prostor  
v budovách Zahradní 12, 14 a Ed. Beneše 3 a 5 v Hlučíně uzavřít: 

 
- s nájemcem společnost “Teplo Hlučín, spol. s r.o.“, IČ 25362747, Čs. armády 
1263/32, Hlučín 

 
- od 19. října 2016, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 12 měsíců 

 
- za cenu nájmu ve výši 50,-- Kč/m2/rok + příslušná sazba DPH. 

 
52/11f)Rada města Hlučína rozhodla o zrušení usnesení č. 36/7m) z 36. schůze Rady města 

Hlučína, konané dne 16. ledna 2012, kterým bylo rozhodnuto o záměru  pronájmu 
části nebytových prostor o výměře 365,58 m2 v II. NP objektu čp. 19 v k.ú. Hlučín. 

 
Zároveň Rada města Hlučína rozhodla o záměru pronájmu části nebytových prostor  
o výměře 198,54 m2 v II. NP objektu čp. 19 v k.ú. Hlučín a ideální ½ výměry prostor 
místností ozn. č. 2.01 a 2.02 o výměře 10,035 m2 pro Základní uměleckou školu Pavla 
Josefa Vejvanovského, Hlučín, příspěvková organizace, 748 01 Hlučín, U Bašty 
613/4. 

 
52/11g)Rada města Hlučína projednala prodej pozemku parc. č. 550/4 v k. ú. Hlučín, 

doporučuje prodej do vlastnictví žadatele za kupní cenu ve výši 17.070,-- Kč a 
předkládá zastupitelstvu města k rozhodnutí. 

 
52/11i)Rada města Hlučína projednala prodej pozemku parc. č. 490/2 v k.ú. Dobroslavice o 

výměře 718 m2, doporučuje prodej do vlastnictví Obce Dobroslavice, se sídlem 
Slezská 260/3a, Dobroslavice, za kupní cenu ve výši 92.550,-- Kč a předkládá 
zastupitelstvu města k rozhodnutí. 
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52/11j) Rada města Hlučína rozhodla o záměru pronájmu nebytových prostor umístěných  

v přízemí (I. NP) budovy č.p. 129 v Hlučíně – Bobrovníkách jako nedílné součásti 
pozemku parc.č. 227 v k.ú. Bobrovníky a obci Hlučín, a to: 

 
- nebytové prostory se samostatným vchodem z boční – pravé strany předmětné  
   budovy o výměře 28,60 m2  
-  nebytové   prostory  se  samostatným  vchodem   ze  zadní   strany  předmětné     
   budovy o výměře 81 m2 

- nebytové prostory se samostatným vchodem ze zadní strany předmětné budovy   
   o výměře 23,20 m2,  
- na dobu neurčitou s výpovědní dobou tři měsíce, případně na dobu určitou 10 let  
   s tím, že v případě ukončení nájmu nemá nájemce nárok na náhradu nákladů za  
   zhodnocení předmětu nájmu, 

 
- s kritériem, výběru zájemce – využití nebytových prostor, nabídková cena, 
 
- stanovila termín ukončení podávání nabídek do 17:00 hodin dne 21. listopadu 2016, 
 
- stanovila termín otevírání obálek a schválila komisi na otevírání obálek dle  
    předloženého návrhu. 

 
52/12a)Rada města Hlučína rozhodla o neupotřebitelnosti majetku svěřeného k hospodaření 

Kulturního centra Hlučín dle předloženého materiálu a udělila souhlas k likvidaci 
tohoto majetku.“ 

 
52/13a)Rada města Hlučín činí ve smyslu ustanovení ust. § 12 zák. č. 90/2012 Sb. zákona 

o obchodních korporacích a ust. § 102 odst. 2 písem c) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích 
v platném znění, následující rozhodnutí jediného společníka společnosti Teplo Hlučín, 
spol. s r. o. při výkonu působnosti valné hromady:  
a) město Hlučín volí členem dozorčí rady Ing. Drahomíra Zbořila s účinností ke 

dni 01.11.2016. 
b) schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady 

s Ing. Drahomírem Zbořilem ve znění předloženého návrhu. 
 
52/14a)Rada města Hlučína na návrh tajemnice Ing. Jiřiny Pudichové jmenuje paní  

Ing. Barboru Cáblovou do funkce vedoucí odboru rozvoje s účinností od 01.01.2017. 
 
52/15a)Rada města Hlučína rozhodla o souhlasu s realizací projektu OP VVV pro Základní 

školu a mateřskou školu Hlučín-Bobrovníky, příspěvkovou organizací dle 
předloženého materiálu a zajistila potvrzení obce o bankovním účtu – zjednodušené 
projekty. 

 
 
Mgr. Pavel Paschek v.r.              Blanka Kotrlová  v.r. 
starosta města Hlučína           místostarostka města Hlučína 
 
 


