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      V ý t a h    
U s n e s e n í 

 
   z 54. schůze Rady města Hlučína, konané dne 21. listopadu 2016 

 

číslo 

usnes.:  O b s a h   u s n e s e n í  : 
_____________________________________________________________________________________ 
 
54/1a) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření Nájemní smlouvy s Gymnáziem Josefa 

Kainara, Hlučín, příspěvková organizace na 3. - 4. semestr Univerzity třetího věku od 
1. ledna 2017 do 31. prosince 2017 dle přeloženého návrhu. 

 
54/1b) Rada města Hlučína schválila zápis do kroniky města za rok 2015 dle předloženého 

materiálu bez připomínek. 
 
54/1c) Rada města Hlučína rozhodla: 

a) o poskytnutí peněžitého daru Spolku rodičů a přátel školy při Základní umělecké 
škole Pavla Josefa Vejvanovského, Hlučín ve výši 20.000,-- Kč, 
b) o následném uzavření darovací smlouvy se Spolkem rodičů a přátel školy 
při Základní umělecké škole Pavla Josefa Vejvanovského, Hlučín. 

 
54/1d) Rada města Hlučína rozhodla o poskytnutí peněžitých darů dobrovolným dárcům krve, 

a to ve výši dle předloženého návrhu. 
 
54/1e) Rada města Hlučína rozhodla: 

a) o přijetí peněžitého daru od Skupiny ČEZ ve výši 30.000,-- Kč na adventní koncert 
v rámci adventních nedělí na Mírovém náměstí v Hlučíně, 
b) o následném uzavření darovací smlouvy se Skupinou ČEZ. 

 
54/2a) Rada města Hlučína projednala a neschválila podání žádosti o dotaci v rámci 

programu MŠMT 133 510 Podpora materiálně technické základny sportu na realizaci 
projektu Objekt šaten a zázemí SK FC Hlučín a TJ Hlučín. 

 
54/2b) Rada města Hlučína projednala a doporučuje Zastupitelstvu města Hlučína schválit 

projekt „Regenerace panelového sídliště OKD – východ – IV. etapa“ a kofinancování 
tohoto projektu ve výši dle podmínek vyhlášeného dotačního titulu. 

 
54/2c) Rada města Hlučína projednala a vzala na vědomí Hodnotící zprávu o stavu místní 

Agendy 21 a činnosti v projektu Zdravé město Hlučín za rok 2016 bez připomínek. 
 
54/2d) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření smlouvy o výpůjčce studentských prací pro 

realizaci výstavy „Katedra architektury pro Hlučín“. 
 
54/3a) Rada města Hlučína projednala žádost o prominutí dluhu na poplatcích z prodlení ve 

výši 4.644,-- Kč a úrocích z prodlení ve výši 1.315,-- Kč a rozhodla poplatky 
z prodlení ve výši 4.644,-- Kč a úroky z prodlení ve výši 1.315,-- Kč v celé jejich výši 
prominout, a to s přihlédnutím k úhradě poplatků z prodlení provedené městu Hlučín 
v roce 2016 ve výši 2.033,-- Kč.  
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číslo 

usnes.:  O b s a h   u s n e s e n í  : 
_____________________________________________________________________________________ 
 
54/3b) Rada města Hlučína doporučuje Zastupitelstvu města Hlučína, aby vydalo Obecně 

závaznou vyhlášku č. 7/2016, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol 
zřízených městem Hlučínem, dle předloženého návrhu. 

  
54/3c) Rada města Hlučína doporučuje Zastupitelstvu města Hlučína, aby rozhodlo předat 

s účinností od 01.01.2017 k hospodaření příspěvkové organizaci Domov pod Vinnou 
horou, příspěvková organizace movitý majetek uvedený v dodatku č. 3 ke zřizovací 
listině této příspěvkové organizace. 
Rada města Hlučína doporučuje Zastupitelstvu města Hlučína, aby zároveň schválilo 
dodatek č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace, Domov pod Vinnou horou, 
příspěvková organizace, dle předloženého návrhu. 

 
54/3d) Rada města Hlučína projednala a doporučuje Zastupitelstvu města Hlučína, aby 

rozhodlo předat s účinností od 01.01.2017 k hospodaření příspěvkové organizaci Dům 
dětí a mládeže Hlučín, příspěvková organizace movitý majetek uvedený v dodatku č. 6 
ke zřizovací listině této příspěvkové organizace. 
Rada města Hlučína zároveň doporučuje Zastupitelstvu města Hlučína, aby schválilo 
dodatek č. 6 ke zřizovací listině příspěvkové organizace, Dům dětí a mládeže Hlučín, 
příspěvková organizace, dle předloženého návrhu. 

 
54/3e) Rada města Hlučína doporučuje Zastupitelstvu města Hlučína, aby rozhodlo předat 

s účinností od 01.01.2017 k hospodaření příspěvkové organizaci Základní škola dr. 
Miroslava Tyrše, Hlučín, Tyršova 2, okres Opava, příspěvková organizace movitý 
majetek uvedený v dodatku č. 11 ke zřizovací listině této příspěvkové organizace. 
Rada města Hlučína doporučuje Zastupitelstvu města Hlučína, aby zároveň schválilo 
dodatek č. 11 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola dr. Miroslava 
Tyrše, Hlučín, Tyršova 2, okres Opava, příspěvková organizace, dle předloženého 
návrhu. 

 
54/3f) Rada města Hlučína doporučuje Zastupitelstvu města Hlučína, aby rozhodlo odebrat 

s účinností ke dni 31.12.2016 z hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a 
mateřská škola Hlučín - Bobrovníky, příspěvková organizace nemovitý majetek 
uvedený v dodatku č. 13 ke zřizovací listině této příspěvkové organizace. 
Rada města Hlučína zároveň doporučuje Zastupitelstvu města Hlučína, aby schválilo 
dodatek č. 13 ke zřizovací listině příspěvkové organizace, Základní škola a mateřská 
škola Hlučín - Bobrovníky, příspěvková organizace, dle předloženého návrhu. 

  
54/4a) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření servisní smlouvy na servis a údržbu SSZ 

v Hlučíně č. 029/2016/Ho se společností ELTODO a.s., Novodvorská 1010/4, Praha, 
IČ: 45274517.  

 
54/4b) Rada města Hlučína vzala na vědomí zprávu o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 

31.10.2016 veřejné zakázky: „Rekonstrukce ul. Pode zdí vč. parkoviště za DM 
Hlučín“ a rozhodla vyloučit v souladu s ust. §76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů uchazeče  STRABAG a.s., Na 
Bělidle 198/21, 150 00 Praha, IČ: 60838744 z důvodu nesplnění zadávacích 
podmínek.   
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číslo 

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

Rada města Hlučína rozhodla v souladu s ust. § 81 odst. 1 písm. b) zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o výběru 
nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Rekonstrukce ul. Pode Zdí vč. parkoviště za 
DM Hlučín“ a o uzavření smlouvy o dílo s uchazečem SKANSKA a.s., Křížíkova 
682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČ: 26271303, jehož nabídka byla vyhodnocena jako 
nabídka s nejnižší nabídkovou cenou, a to 5.458.025,-- Kč bez DPH.  
 

54/4c) Rada města Hlučína projednala návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 
o údržbě komunikací, veřejného osvětlení, městského mobiliáře a dětských hřišť města 
Hlučína č. 030/2016/Di a rozhodla Dodatek č. 1 schválit dle předloženého návrhu.  

 
54/4d) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření Dodatku č.1 č. 028/2016/BeM ke Smlouvě o 

dílo na akci "Regenerace panelového sídliště OKD-východ - etapa pro rok 2016" se 
zhotovitelem BERKASTAV s.r.o., Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál IČ: 02657392 na 
provedení víceprací, kterými se navyšuje smluvní cena o 307.968,05 Kč bez DPH. 

 
54/4e) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření Dohody o ukončení smlouvy o zajištění 

služeb v Kulturním domě Hlučín-Bobrovníky sepsané mezi Městem Hlučínem a 
Kulturním centrem Hlučín dle předložené přílohy. 

 
54/4f) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření Dohody o ukončení smlouvy o zajištění 

služeb v Kulturním domě Hlučín-Darkovičky sepsané mezi Městem Hlučínem a 
Kulturním centrem Hlučín dle předložené přílohy. 

 
54/4g) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření nájemní smlouvy mezi Městem Hlučínem a 

nájemcem na byt č. 11 o velikosti 1 + 1 v Hlučíně na ulici Mírové náměstí 25 na dobu 
určitou dle předloženého návrhu. 

  
54/5a) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření Smlouvy o bezúplatném užívání stavby 

Hlučínského jezera Českým rybářským svazem, územním svazem pro severní Moravu 
a Slezsko, jako sportovní rybářský revír, pro výkon rybářského práva v souladu 
s příslušnými předpisy. 

 
54/5b) Rada města Hlučína rozhodla o záměru pronájmu části nebytových prostor o výměře 

31,27 m2 v I. NP, budovy čp. 19 v k.ú. Hlučín která je součástí pozemku parc.č. 47  
v k.ú. Hlučín za účelem zřízení prodejny, provozovny služeb 

 
- bez určení minimální ceny pronájmu nebytových prostor 

 
- formou výběrového řízení obálkovou metodou  

 
- se zálohou na služby spojené s užíváním pronajímaných nebytových prostor, (která 
bude stanovena při uzavírání NS) 
 
- 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 
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číslo 

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

- s kritériem výběru zájemce – využití prostor, nabídková cena 
 
-  stanovila termín ukončení podávání nabídek do 17:00 hodin dne 2.  ledna 2017 
 
- stanovila termín pro otevírání obálek a schválila komisi na otevírání obálek dle 
předloženého návrhu 

 
54/5c) Rada města Hlučína rozhodla o záměru pronájmu části nebytových prostor o výměře 

133,71 m2 v II. NP a ideální ½ výměry prostor místností ozn. č. 2.01 a 2.02 o výměře 
10,035 m2, budovy čp. 19 v k.ú. Hlučín která je součástí pozemku parc.č. 47 v k.ú. 
Hlučín za účelem provozu kavárny, cukrárny, občerstvení apod.: 

 
- bez určení minimální ceny pronájmu nebytových prostor 
 
- formou výběrového řízení obálkovou metodou  
 
- se zálohou na služby spojené s užíváním pronajímaných nebytových prostor, (která 
bude stanovena při uzavírání NS) 
 
- 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 prostor, nabídková cena, provozní doba 
 
-  stanovila termín ukončení podávání nabídek do 17:00 hodin dne 2.  ledna 2017 
 
- stanovila termín pro otevírání obálek a schválila komisi na otevírání obálek dle 
předloženého návrhu. 

 
53/5d) Rada města Hlučína rozhodla o záměru Města Hlučína postoupení smluv o pronájmu 

částí nebytových prostor v I. a II. NP budovy čp. 286, která je součástí pozemku 
parc.č. 454 v k.ú. Hlučín z příspěvkové organizace Kulturní centrum Hlučín, IČ: 
69987050 se sídlem Zámecká 286/4, 748 01 Hlučín na příspěvkovou organizaci 
Muzeum Hlučínska, příspěvková organizace,  IČ: 71230530, se sídlem Zámecká 4, 
748 01 Hlučín: a to smlouvu uzavřenou mezi:  
 
- příspěvkovou organizací Kulturní centrum  Hlučín  IČ:  69987050 se sídlem 
Zámecká 286/4, 748 01 Hlučín a příspěvkovou organizací Základní umělecká škola 
Hlučín, IČ 00849910, U Bašty 4, 748 01 Hlučín na pronájem části nebytových prostor 
v I. NP o výměře  95,64 m2  a části nebytových prostor v II.  NP o výměře  193,81 m2  

 
- příspěvkovou organizací Kulturní centrum  Hlučín  IČ:  69987050 se sídlem 
Zámecká 286/4, 74801 Hlučín a nájemcem na pronájem části nebytových prostor o 
výměře 97,60 m2. 
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číslo 

usnes.:  O b s a h   u s n e s e n í  : 
_____________________________________________________________________________________ 
 
54/5e) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření smlouvy o zajištění přeložky plynárenského 

zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících, dle předloženého návrhu, se společnosti 
GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, na dobu určitou do 31.12.2019. 

 
54/5f) Rada města Hlučína projednala žádost a rozhodla o ukončení pronájmu pozemku 

parc.č. 1081/1 a 1081/5 v k.ú. Hlučín dohodou ke dni 30.11.2016. 
 
54/5g) Rada města Hlučína rozhodla o záměru směny části pozemku parc. č. 699/1 - dle 

zákresu ve snímku katastrální mapy - a pozemku parc. č. 699/2 v k. ú.  Hlučín (ve 
vlastnictví Města Hlučína) za části pozemku parc. č. 696/1 v k. ú. Hlučín, geom. 
plánem nově označené jako parc. č.  696/3 a 696/4 v k. ú. Hlučín (ve vlastnictví ČR). 

 
54/5h) Rada města Hlučína  projednala žádost  společnosti AVAR PLUS, s.r.o., se sídlem  

U Rourovny 834/8, Svinov, 721 00 Ostrava, o prodej pozemků parc. č. 23/4 a 24   
v k. ú. Hlučín, záměr prodeje nedoporučuje a předkládá zastupitelstvu města 
k rozhodnutí. 

 
54/5i) Rada města Hlučína  projednala žádost a rozhodla o ukončení nájmu části nebytových 

prostor o výměře 138 m2 v II.NP objektu čp. 1668 v k.ú. Hlučín s nájemcem dohodou 
ke dni 31.12.2016. 

 
Zároveň Rada města Hlučína rozhodla o záměru pronájmu části nebytových prostor  
o výměře 138 m2 v II.NP budovy čp. 1668, která je součástí pozemku parc.č. 744/20 
v k.ú. Hlučín, pro společnost Správní chlapi s.r.o., IČ 05404975, se sídlem Dukelská 
1612/1, 748 01 Hlučín za dohodnutou cenu nájmu ve výši 5.500,-- Kč/měsíc,  
tj. 66.000,-- Kč/rok, včetně zákonné sazby DPH. 

 

54/5j) Rada města Hlučína rozhodla: 
- o uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc.č. 306 o výměře 1387 m2 v k.ú. 
Hlučín za účelem pěstitelských prací a pobytu žáků o přestávkách venku  
- na dobu určitou od 1. prosince 2016 do 30. června 2017,  
- za dohodnutou cenu ve výši 1,-- Kč/m2/rok  
- s nájemcem - příspěvkovou organizací  Základní škola Hlučín, se sídlem Gen. 
Svobody 8, Hlučín, 
 
- o uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku parc.č. 302/1 o výměře 968 m2 v k.ú.  
   Hlučín za účelem pěstitelských prací a pobytu žáků o přestávkách venku 
- na dobu určitou od 1. prosince 2016 do 30. června  2017 
- s výpovědní dobou jeden měsíc 
- s vypůjčitelem: příspěvková organizace Základní škola Hlučín, se sídlem Gen. 
Svobody  8, Hlučín. 
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54/5k) 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 6.000,-- 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  

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

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

- stanovila termín ukončení podávání nabídek do 17:00 hodin dne 2.  ledna 2017 
 

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

  
54/5l) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření dodatku č. 3  smlouvy č. 

2007/1/000143/SML-OM-5-152/06/Pa-2007 o nájmu nebytových prostor – sálu o 
výměře 166 m2 v II. NP objektu čp. 302 v k.ú. Darkovičky, uzavřené mezi Městem 
Hlučínem, Mírové náměstí 24/23, Hlučín a Základní školou a mateřskou školou 
Hlučín Darkovičky p.o., Jandova 9/7, Hlučín-Darkovičky, kterým bude, počínaje 
dnem 1. prosince 2016: 

 
- upraven článek II. - účel nájmu – kdy bude do článku vložen text „a to zájmových 
kroužků pořádaných školou či nabízených ve spolupráci se školou jiným subjektem”, 

 
- a  bude zvýšen nájem od 1.prosince 2016 na částku ve výši 1.500,-- Kč/rok,  
včetně el. energie. 

  
54/6a) Rada města Hlučína udělila souhlas Základní škole dr. Miroslava Tyrše, Hlučín, 

Tyršova 2, okres Opava, příspěvková organizace k zapojení se do projektu „Jazyková 
učebna“ v Základní škole dr. Miroslava Tyrše, Hlučín, Tyršova 2, okres Opava, 
příspěvková organizace. 
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54/7a) Rada města Hlučína schválila úpravu rozpisu rozpočtu Dětské rehabilitace 

příspěvkové organizace města Hlučína k 31.10.2016 dle předloženého návrhu. 
 

54/7b) Rada města Hlučína rozhodla o úpravě ukazatele hmotné zainteresovanosti „Objem 
prostředků na platy v absolutní výši“ na rok 2016 - snížení o 152.000,-- Kč, pro 
příspěvkovou organizaci Dětská rehabilitace, dle předloženého návrhu. 

 
54/8a) Rada města Hlučína rozhodla o neupotřebitelnosti majetku svěřeného k hospodaření 

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

 
 

 

 

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


