
                          Usnesení  z 55. schůze Rady města Hlučína, konané dne 5. prosince 2016 

  1

        V ý t a h 
U s n e s e n í 

 
   z 55. schůze Rady města Hlučína, konané dne 5. prosince 2016 

 

číslo 

usnes.:  O b s a h   u s n e s e n í  : 
_____________________________________________________________________________________ 
 
55/1a) Rada města Hlučína projednala žádost Ing. Pavla Kubiny, bytem Poručíka Hoši 

108/64, 74711 Kozmice o udělení souhlasu s výstavbou budovy kasina u stávajícího 
provozu Restaurant a Penzion Stará celnice, Celní 407/5, 74801 Hlučín a o přijetí 
výjimky ze stávající obecně závazné vyhlášky zakazující provozování loterijních her 
na území města Hlučína, a doporučuje zastupitelstvu města Hlučína, aby vydalo 
obecně závaznou vyhlášku č. 8/2016, o regulaci provozování sázkových her, loterií a 
jiných podobných her na území města Hlučína, dle předloženého návrhu.  

 
55/1b) Rada města Hlučína rozhodla za město Hlučín, jako jediného společníka obchodní 

společnosti Teplo Hlučín, spol. s r. o v rámci výkonu působnosti valné hromady této 
společnosti, schválit smlouvu o mzdě ředitele Teplo Hlučín, spol. s r.o., na období od 
01.01.2017 do 31.12.2017, dle předloženého návrhu. 

  
55/1c) Rada města Hlučína rozhodla za město Hlučín, jako jediného společníka obchodní 

společnosti Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o. v rámci výkonu působnosti valné 
hromady této společnosti, schválit dohodu o změně pracovní smlouvy ředitele 
Vodovodů a kanalizací Hlučín s. r.o., na období od 01.01.2017 do 31.12.2017, dle 
předloženého návrhu  

 
55/1d) Rada města Hlučína rozhodla, za město Hlučín, jako jediného společníka obchodní 

společnosti TS Hlučín s. r.o., IČ 25887289, se sídlem Úzká 717/3, 74801 Hlučín 
v rámci výkonu působnosti valné hromady této společnosti, o uzavření dodatku 
smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti  TS Hlučín s.r.o. dle upraveného 
návrhu,  a to vše s účinností  od 01.01.2017.  

 
55/2a) Rada města Hlučína vzala na vědomí zprávu o činnosti Komise kulturní za období 

prosinec 2015 – listopad 2016 bez připomínek. 
 
55/2b) Rada města Hlučína vzala na vědomí zprávu o činnosti Komise pro tělovýchovu, sport 

a volný čas mládeže za období prosinec 2015 – listopad 2016 bez připomínek. 
 
55/2c) Rada města Hlučína rozhodla o vyhlášení výzvy k nominaci na ocenění jednotlivců, 

kolektivů a výrazných osobností města v oblasti sportu, kultury a dalších součástí 
veřejného života za rok 2016 dle předloženého návrhu. 

 
55/2d) Rada města Hlučína rozhodla o poskytnutí mimořádných odměn ředitelům 

příspěvkových organizací zřizovaných městem Hlučínem, které nevykonávají činnost 
škol a školských zařízení, za období červen 2016 - listopad 2016 dle předloženého 
návrhu. 
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číslo 

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

 
55/2e) Rada města Hlučína vzala na vědomí oznámení Bc. Petra Breitkopfa o vzdání se 

funkce ředitele Kulturního centra Hlučín s účinností k 31.12.2016. 
 
55/2f) Rada města Hlučína potvrzuje, že Bc. Petr Breitkopf, bude od 01.01.2017 vykonávat 

funkci ředitele příspěvkové organizace Sport a kultura Hlučín, příspěvková 
organizace, a to na základě jeho jmenování do funkce ředitele příspěvkové organizace 
Správa sportovně rekreačního areálu Hlučín ze dne 01.12.1999, a zároveň s ohledem 
na změnu názvu příspěvkové organizace Správa sportovně rekreačního areálu Hlučín 
na ,,Sport a kultura Hlučín, příspěvková organizace“, s účinností od 01.01.2017. 

 
55/2g) Rada města Hlučína stanovila plat ředitele příspěvkové organizace Sport a kultura 

Hlučín, příspěvková organizace s účinností od 01.01.2017 dle předloženého návrhu. 
 
55/2h) Rada města Hlučína stanovila plat ředitele příspěvkové organizace Muzeum 

Hlučínska, příspěvková organizace s účinností od 01.01.2017 dle předloženého 
návrhu. 

 
55/3a) 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 2017 – dle doporučení dozorčí rady 
Vodné – bez DPH   31,55 Kč   s DPH   36,28 Kč 
Stočné – bez DPH   34,42 Kč  s DPH   39,58 Kč 
V+S   -   bez DPH   65,97 Kč   s DPH   75,86 Kč.  

  
55/4a) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Šilheřovice, na 

jejímž základě bude Městská policie Hlučín vykonávat úkoly stanovené zákonem č. 
553/1991 Sb., v platném znění nebo zvláštními zákony, na území obce Šilheřovice dle 
upraveného návrhu. 

 
55/5a) Rada města Hlučína rozhodla o vyřazení neupotřebitelného majetku dle předložené 

přílohy č. 1. z evidence majetku města Hlučína a o následné likvidaci tohoto majetku. 
 
55/6a) Rada města Hlučína vzala na vědomí a předkládá Zastupitelstvu města Hlučína   

Zprávu  o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Hlučína za  období  leden 
2016 –  listopad 2016. 

 
55/6b) Rada města Hlučína rozhodla o poskytnutí mimořádné odměny členům JSDH 

dle návrhu. 
 
55/6c) Rada města Hlučína rozhodla o výši sazeb pro poskytnutí peněžitého plnění (odměny) 

členům jednotek sboru dobrovolných hasičů za činnost v mimopracovní době v r. 2017 
ve výši dle Přílohy č. 1. 

 
55/6d) Rada města Hlučína projednala přípravu jednání 22. zasedání Zastupitelstva města 

Hlučína dne 15.12.2016 a stanovila program. 
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číslo 

usnes.:  O b s a h   u s n e s e n í  : 
_____________________________________________________________________________________ 
 
55/7a) Rada města Hlučína rozhodla zrušit své rozhodnutí č. 27/8c) ze dne 05.11.2007 a 

rozhodnutí č. 40/3b) ze dne 19. března 2012 a zároveň rozhodla v souladu s § 11 
zákona č. 134/2016 Sb., o uzavírání smluv se společností TS Hlučín, s.r.o. se sídlem  
Hlučín, Úzká 717/3, PSČ 748 01, IČ: 25887289 (dále jen „TS Hlučín s.r.o.“), bez 
zadání veřejné zakázky za předpokladu splnění těchto podmínek: 

 
- předmět plnění smlouvy bude spadat do předmětu činnosti TS Hlučín s.r.o., 
- realizace předmětu plnění smlouvy bude v kapacitních možnostech TS Hlučín  
            s.r.o., 
- TS Hlučín, s.r.o. bude více než 80% celkové činnosti provádět při plnění úkolů,  
 které jim byly svěřeny městem Hlučín, jakožto ovládajícím veřejným  
 zadavatelem nebo jinými právnickými osobami, které město Hlučín rovněž  
 ovládá jako své vnitřní organizační jednotky, 
- uzavření smlouvy, jejíž cena plnění přesáhne 300.000,-- Kč bez DPH, bude 
            předem projednáno Radou města Hlučína. 

 

55/7b) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření Smlouvy o zajištění služeb spojených 
s užíváním nebytových prostor v KD Bobrovníky sepsané mezi Městem Hlučín a 
Muzeem Hlučínska dle předložené přílohy. 

 
55/7c) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření Smlouvy o zajištění služeb spojených 

s užíváním nebytových prostor v KD Darkovičky sepsané mezi Městem Hlučín a 
Muzeem Hlučínska dle předložené přílohy. 

 
55/7d) Rada města Hlučína rozhodla, že zhotovitelem projektové dokumentace akce 

„Propojení ul. Hrnčířská a ul. Školní“ se stává společnost WMA ARCHITECTS, Sady 
Svobody 4, 746 01 Opava, IČ: 72482346 a rozhodla o uzavření smlouvy o dílo v 
souladu se zadávacími podmínkami stanovenými při výběrovém řízení v ceně 
150.000,-- Kč bez DPH. 

 
55/7e) Rada města Hlučína rozhodla uzavřít Dohodu o ukončení Smlouvy o dílo č. 

019/2016/Di na akci: „Zpevněná plocha a chodník u kaple v Darkovičkách“ se 
společnosti TS Hlučín s.r.o., IČ: 25887289, Úzká 717/3, 748 01 Hlučín. 
Rada města Hlučína rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo č. 035/2016/Di na akci: 
„Zpevněná plocha a chodník u kaple v Darkovičkách“ se společnosti TS Hlučín s.r.o.,  
IČ: 25887289, Úzká 717/3, 748 01 Hlučín v ceně 327.323,-- Kč bez DPH. 

 
55/8a) Rada města Hlučína rozhodla o provedení rozpočtového opatření č. 17, kterým se: 
 

z v ý š i l o  
financování 
Organizační jednotka 8 – Odbor financí, položka 8115 – Změna stavu krátkodobých 
prostředků na bankovních účtech      o 188.324 Kč 
 
 
 

 



                          Usnesení  z 55. schůze Rady města Hlučína, konané dne 5. prosince 2016 

  4

číslo 

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

 
z v ý š i l y     
přijaté dotace 
Organizační jednotka 4 – Odbor vnitřních věcí, číslo akce 7 – Požární ochrana, 
položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu, účelový 
znak 14004 – Dotace na náklady sboru dobrovolných hasičů o 44.255 Kč 
Organizační jednotka 4 – Odbor vnitřních věcí, číslo akce 7 – Požární ochrana – běžné 
výdaje, položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů, účelový znak 211 – 
Neinvestiční dotace kraje na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru 
dobrovolných hasičů       o 28.350 Kč 

 
z v ý š i l y     
příjmy 
Organizační jednotka 4 – Odbor vnitřních věcí, oddíl-paragraf 55-12 – Požární 
ochrana – dobrovolná část, položka 2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
         o 5.000 Kč 
Organizační jednotka 10 – Odbor školství a kultury, oddíl-paragraf 31-13 – Základní 
školy, číslo akce 1404 – ZŠ Dr. M. Tyrše Hlučín, položka 2122 – Odvody 
příspěvkových organizací      o 21.191 Kč 
Organizační jednotka 10 – Odbor školství a kultury, oddíl-paragraf 34-19 – Ostatní 
tělovýchovná činnost, číslo akce 1410 – Správa sportovně rekreačního areálu Hlučín, 
položka 2122 – Odvody příspěvkových organizací   o 17.657 Kč 
Organizační jednotka 10 – Odbor školství a kultury, oddíl-paragraf 33-99 – Ostatní 
záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků, položka 2321 – Přijaté neinvestiční 
dary         o 30.000 Kč 
Organizační jednotka 8 – Odbor financí, položka 1351 – Odvod z loterií a podobných 
her kromě výherních hracích přístrojů    o 69.170 Kč 

 
z v ý š i l y 
běžné výdaje 
Organizační jednotka 4 – Odbor vnitřních věcí, oddíl-paragraf 55-12 – Požární 
ochrana – dobrovolná část, číslo akce 0005 – Mzdy, položka 5021 – Ostatní osobní 
výdaje, účelový znak 14004 – Dotace na náklady sboru dobrovolných hasičů 
         o 20.800 Kč 
Organizační jednotka 4 – Odbor vnitřních věcí, oddíl-paragraf 55-12 – Požární 
ochrana – dobrovolná část, číslo akce 0007 – Požární ochrana – běžné výdaje, položka 
5167 – Služby školení a vzdělávání, účelový znak 14004 – Dotace na náklady sboru 
dobrovolných hasičů       o 23.455 Kč 
Organizační jednotka 4 – Odbor vnitřních věcí, oddíl-paragraf 55-12 – Požární 
ochrana – dobrovolná část, číslo akce 0007 – Požární ochrana – běžné výdaje, položka 
5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený    o 5.000 Kč 
Organizační jednotka 4 – Odbor vnitřních věcí, oddíl-paragraf 55-12 – Požární 
ochrana – dobrovolná část, číslo akce 0005 – Mzdy, položka 5021 – Ostatní osobní 
výdaje, účelový znak 14004 – Dotace na náklady sboru dobrovolných hasičů 
         o 120.000 Kč 
Organizační jednotka 7 – Odbor investic a správy městského majetku, oddíl-paragraf 
36-31 – Veřejné osvětlení, číslo akce 0072 – Osadní výbor Hlučín - Rovniny, položka 
5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek   o 50.000 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 
22-12 – Silnice, číslo akce 0136 – Údržba komunikací - povrchy, vpustě, obruby, 
položka 5171 – Opravy a udržování     o 400.000 Kč 
Organizační jednotka 7 – Odbor investic a správy městského majetku, oddíl-paragraf 
22-12 – Silnice, číslo akce 0561 – Vyčištění příkopu podél ul. Kozmické v 
Darkovičkách, položka 5169 – Nákup ostatních služeb  o 200.000 Kč 
Organizační jednotka 7 – Odbor investic a správy městského majetku, 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 50.382,14 Kč 
Organizační jednotka 7 – Odbor investic a správy městského majetku, 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 17.657 Kč 
Organizační jednotka 7 – Odbor investic a správy městského majetku, 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 21.191 Kč 
Organizační jednotka 8 – Odbor financí, oddíl-paragraf 52-69 – Ostatní správa 
v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy, číslo akce 0078 – Dotace – odbor 
financí, položka 5493 – Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám  

o 2.000 Kč 
Organizační jednotka 10 – Odbor školství a kultury, oddíl-paragraf 35-39 – Ostatní 
zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví, číslo akce 1412 – Dětská 
rehabilitace, položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 
organizacím        o 30.000 Kč 
Organizační jednotka 10 – Odbor školství a kultury, oddíl-paragraf 34-19 – Ostatní 
tělovýchovná činnost, číslo akce 1410 – Správa sportovně rekreačního areálu Hlučín, 
položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 
         o 64.170 Kč 
Organizační jednotka 10 – Odbor školství a kultury, oddíl-paragraf 33-99 – Ostatní 
záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků, číslo akce 0086 – Ostatní 
záležitosti kultury, položka 5169 – Nákup ostatních služeb  o 3.000 Kč 
Organizační jednotka 4 – Odbor vnitřních věcí, oddíl-paragraf 55-12 – Požární 
ochrana – dobrovolná část, číslo akce 0007 – Požární ochrana – běžné výdaje, položka 
5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený    o 28.350 Kč 
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 7.235 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 1.809 Kč 
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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 651 Kč 
Organizační jednotka 4 – Odbor vnitřních věcí, oddíl-paragraf 61-15 – Volby do 
zastupitelstev územních samosprávných celků, číslo akce 0005 – Mzdy, položka 5019 
– Ostatní platy, účelový znak 98193 – Účelová dotace na výdaje spojené s konáním 
voleb do zastupitelstev krajů      o 898 Kč 
Organizační jednotka 4 – Odbor vnitřních věcí, oddíl-paragraf 61-15 – Volby do 
zastupitelstev územních samosprávných celků, číslo akce 0005 – Mzdy, položka 5039 
– Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem, účelový znak 98193 – Účelová 
dotace na výdaje spojené s konáním voleb do zastupitelstev krajů o 304 Kč 

 
s n í ž i l y 
běžné výdaje 
Organizační jednotka 4 – Odbor vnitřních věcí, oddíl-paragraf 55-12 – Požární 
ochrana – dobrovolná část, číslo akce 0007 – Požární ochrana – běžné výdaje, položka 
5134 – Prádlo, oděv a obuv, účelový znak 14004 – Dotace na náklady sboru 
dobrovolných hasičů       o 90.000 Kč 
Organizační jednotka 4 – Odbor vnitřních věcí, oddíl-paragraf 55-12 – Požární 
ochrana – dobrovolná část, číslo akce 0007 – Požární ochrana – běžné výdaje, položka 
5167 – Služby školení a vzdělávání, účelový znak 14004 – Dotace na náklady sboru 
dobrovolných hasičů       o 30.000 Kč 
Organizační jednotka 2 – Odbor výstavby, oddíl-paragraf 36-35 – Územní plánování, 
číslo akce 0003 – Činnost stavebního úřadu, položka 5169 – Nákup ostatních služeb
         o 30.000 Kč 
Organizační jednotka 7 – Odbor investic a správy městského majetku, oddíl-paragraf 
31-13 – Základní školy, číslo akce 0516 – Výměna podlahy v tělocvičně ZŠ Tyrše, 
položka 5171 – Opravy a udržování     o 8.551 Kč 
Organizační jednotka 7 – Odbor investic a správy městského majetku, oddíl-paragraf 
22-19 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací, číslo akce 0523 – Oprava chodníků 
okolo Ostravské (I/56), položka 5171 – Opravy a udržování o 500.000 Kč 
Organizační jednotka 7 – Odbor investic a správy městského majetku, oddíl-paragraf 
22-12 – Silnice, číslo akce 0524 – Oprava ul. Záhumení vč. chodníků, položka 5171 – 
Opravy a udržování       o 154.059,82 Kč 
Organizační jednotka 7 – Odbor investic a správy městského majetku, oddíl-paragraf 
22-12 – Silnice, číslo akce 0525 – Oprava povrchu ul. Dr.E.Beneše - od ul. Školní po 
vlakové nádraží, položka 5171 – Opravy a udržování  o 26.247,38 Kč 
Organizační jednotka 7 – Odbor investic a správy městského majetku, oddíl-paragraf 
33-92 – Zájmová činnost v kultuře, číslo akce 0531 – Vybudování nářaďovny v 
kulturním domě Darkovičky, položka 5171 – Opravy a udržování o 100.000 Kč 
Organizační jednotka 7 – Odbor investic a správy městského majetku, oddíl-paragraf 
22-19 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací, číslo akce 0536 – Oprava chodníku 
Hlučín - Darkovičky, položka 5171 – Opravy a udržování  o 40.000 Kč 
Organizační jednotka 7 – Odbor investic a správy městského majetku, oddíl-paragraf 
31-13 – Základní školy, číslo akce 0545 – Rekonstrukce oplocení ZŠ Hornická, 
položka 5171 – Opravy a udržování     o 551 Kč 
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Organizační jednotka 4 – Odbor vnitřních věcí, oddíl-paragraf 61-71 – Činnost místní 
správy, číslo akce 0005 – Mzdy, položka 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním 
poměru        o 4.264 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 1.303 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 169 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 142 Kč 
 
z v ý š i l y 
kapitálové výdaje 
Organizační jednotka 8 – Odbor financí, oddíl-paragraf 37-13 – Změny technologií 
vytápění, číslo akce 0077 – Fond rozvoje bydlení, položka 6342 – Investiční transfery 
krajům         o 188.324 Kč 
Organizační jednotka 2 – Odbor výstavby, oddíl-paragraf 33-26 – Pořízení, zachování 
a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí, číslo akce 
0467 – Sochařský projekt Metamorfosis – sochy pro Hlučín, položka 6127 – 
Umělecká díla a předměty      o 30.000 Kč 
Organizační jednotka 7 – Odbor investic a správy městského majetku, oddíl-paragraf 
36-33 – Výstava a údržba místních inženýrských sítí, číslo akce 0072 – Osadní výbor 
Hlučín - Rovniny, položka 6121 – Budovy, haly, stavby  o 9.837 Kč 
Organizační jednotka 7 – Odbor investic a správy městského majetku, oddíl-paragraf 
36-33 – Výstava a údržba místních inženýrských sítí, číslo akce 0073 – Osadní výbor 
Darkovičky, položka 6121 – Budovy, haly, stavby   o 172.046 Kč 
Organizační jednotka 7 – Odbor investic a správy městského majetku, oddíl-paragraf 
64 - 09 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, číslo akce 0279 – Nespecifikovaná rezerva 
na investice, položka 6121 – Budovy, haly a stavby   o 903.747,05 Kč 
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s n í ž i l y 
kapitálové výdaje 
Organizační jednotka 7 – Odbor investic a správy městského majetku, oddíl-paragraf 
36-33 – Výstava a údržba místních inženýrských sítí, číslo akce 0072 – Osadní výbor 
Hlučín - Rovniny, položka 6121 – Budovy, haly, stavby  o 50.000 Kč 
Organizační jednotka 7 – Odbor investic a správy městského majetku, oddíl-paragraf 
22-12 – Silnice, číslo akce 0231 – Zpomalovací semafory na ul. ČSA a Písečné, 
položka 6121 – Budovy, haly, stavby    o 14.462 Kč 
Organizační jednotka 7 – Odbor investic a správy městského majetku, oddíl-paragraf 
22-29 – Ostatní záležitosti v silniční dopravě, číslo akce 0286 – Semafory u ATH, 
položka 6121 – Budovy, haly, stavby    o 14.833 Kč 
Organizační jednotka 7 – Odbor investic a správy městského majetku, oddíl-paragraf 
22-12 – Silnice, číslo akce 0457 – Rekonstrukce místních komunikací Bochenkova a 
U Bašty, položka 6121 – Budovy, haly, stavby   o 220.109,73 Kč 
Organizační jednotka 7 – Odbor investic a správy městského majetku, oddíl-paragraf 
22-12 – Silnice, číslo akce 0458 – Rekonstrukce ul. Příkré v Bobrovníkách, položka 
6121 – Budovy, haly, stavby      o 41.849,67 Kč 
Organizační jednotka 7 – Odbor investic a správy městského majetku, oddíl-paragraf 
22-12 – Silnice, číslo akce 0473 – Instalace zpomalovacího oboustranného semaforu s 
radarovým systémem na ul. Osvoboditelů, položka 6122 – Stroje, přístroje a zařízení
         o 430.000 Kč 
Organizační jednotka 7 – Odbor investic a správy městského majetku, oddíl-paragraf 
37-22 – Sběr a svoz komunálních odpadů, číslo akce 0501 – Boxy na popelnice, 
položka 6121 – Budovy, haly, stavby    o 9.837 Kč 
Organizační jednotka 7 – Odbor investic a správy městského majetku, oddíl-paragraf 
34-19 – Ostatní tělovýchovná činnost, číslo akce 0517 – Výstavba nerezového bazénu 
pro děti, položka 6121 – Budovy, haly, stavby   o 41.831,14 Kč 
Organizační jednotka 7 – Odbor investic a správy městského majetku, oddíl-paragraf 
36-13 – Nebytové hospodářství, číslo akce 0518 – Sociální zázemí pro osoby bez 
přístřeší, položka 6121 – Budovy, haly, stavby   o 1.076 Kč 
Organizační jednotka 7 – Odbor investic a správy městského majetku, oddíl-paragraf 
22-19 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací, číslo akce 0522 – Parkoviště u 
bytových domů Dr.E.Beneše 3, 5 a Zahradní 12, 14, položka 6121 – Budovy, haly, 
stavby         o 7.204,15 Kč 
Organizační jednotka 7 – Odbor investic a správy městského majetku, oddíl-paragraf 
22-12 – Silnice, číslo akce 0534 – Bezpečný přechod pro chodce na ul. Jandova, 
položka 6121 – Budovy, haly, stavby    o 71.835 Kč 
Organizační jednotka 7 – Odbor investic a správy městského majetku, oddíl-paragraf 
22-19 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací, číslo akce 0535 – Vybudování 
zpevněné plochy a chodníku v areálu FC Darkovičky, položka 6121 – Budovy, haly, 
stavby         o 211 Kč 
Organizační jednotka 7 – Odbor investic a správy městského majetku, oddíl-paragraf 
36-12 – Bytové hospodářství, číslo akce 0539 – Rekonstrukce ÚT v bytových domech 
Dr.E.Beneše 3, 5 a Zahradní 12, 14, položka 6121 – Budovy, haly, stavby 
         o 53.354,30 Kč. 
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55/8b) Rada města Hlučína rozhodla poskytnout peněžitý dar občanům Darkoviček na 

likvidaci škod po přívalovém dešti dne 29.08.2016 dle doplněné tabulky č. 2. 
Rada města Hlučína rozhodla uzavřít darovací smlouvu mezi městem Hlučín a 
uvedenými vlastníky nemovitosti. 

 
55/8c) Rada města Hlučína projednala rozpočtové opatření č. 18/2016 a doporučila 

zastupitelstvu města ke schválení dle upravené přílohy č. 1 - 4. 
Rada města Hlučína vzala na vědomí plnění rozpočtu města k 31.10.2016. 

 
55/8d) Rada města Hlučína projednala žádost Moravskoslezského kraje, se sídlem 28. října 

117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692 ze dne 27.10.2016, o dotaci z rozpočtu města 
Hlučína na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“, 
realizovaného krajem v rámci Operačního programu Životní prostředí, reg. č. 
CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_016/0000010 a doporučila zastupitelstvu města, aby rozhodlo:  
a) poskytnout právnické osobě Moravskoslezský kraj, se sídlem 28. října 117, 702 
18 Ostrava, IČ: 70890692 dotaci z rozpočtu města Hlučína v roce 2016 ve výši 
188.324,-- Kč na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském 
kraji“, realizovaného krajem v rámci Operačního programu Životní prostředí, reg. č. 
CZ.05.2.32/0.0/0.0/ 15_016/0000010; 

b) o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hlučína na 
spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“, 
realizovaného krajem v rámci Operačního programu Životní prostředí, reg. č. 
CZ.05.2.32/0.0/0.0/ 15_016/0000010 v roce 2016 mezi městem Hlučín a 
Moravskoslezským krajem          dle předloženého návrhu. 

c) v souladu s Článkem 3, odst. (2) Statutu Fondu rozvoje bydlení města Hlučína,         
ve znění Dodatku č. 1 a 2, o zapojení prostředků Fondu rozvoje bydlení města Hlučína 
ve výši 188.324,-- Kč do rozpočtu města v roce 2016, a to jako finanční zapojení 
města Hlučína na finanční podporu občanů při výměně kotlů na území města Hlučína. 

 
55/8e) Rada města Hlučína projednala a doporučila zastupitelstvu města, aby rozhodlo 

neposkytovat již nadále občanům města Hlučína zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení 
města Hlučína a: 
a) zrušit Fond rozvoje bydlení města Hlučína s účinností ke dni 31.12.2016; 
b) zrušit Statut fondu rozvoje bydlení města Hlučína, schválený usnesením 
Zastupitelstva města Hlučína č. 18/5d) ze dne 15. listopadu 2012; 

c) zrušit Dodatek č. 1 ke Statutu fondu rozvoje bydlení města Hlučína, schválený 
usnesením Zastupitelstva města Hlučína č. 27/5e) ze dne 14. listopadu 2013;  

d) zrušit Dodatek č. 2 ke Statutu fondu rozvoje bydlení města Hlučína, schválený 
usnesením Zastupitelstva města Hlučína č. 11/4c) ze dne 19. listopadu 2015; 
e) zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech města Hlučína č. 981224-
1843589399/0800 a č. 35-1843589399/0800 ke dni 31.12.2016 zapojit na financování 
investic do rozpočtu města v roce 2017; 
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f) zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech města Hlučína č. 981224-
1843589399/0800 a č. 35-1843589399/0800 ke dni 31.12.2016 převést na základní 
běžný účet města č. 1843589399/0800 a nadále tyto dva účty ponechat aktivní,  až do 
doby zaplacení posledních splátek stávajících půjček (čísla těchto účtů jsou uvedeny 
v dřívějších smlouvách o půjčkách/zápůjčkách, které byly poskytnuty a podepsány ve 
smlouvách  o půjčkách/zápůjčkách s dlužníky a  Městem Hlučín a dlužníci na ně 
posílají jednotlivé měsíční splátky).  

Rada města Hlučína projednala a doporučila zastupitelstvu města, aby vzalo na 
vědomí předloženou informaci k zákonu č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru a 
jeho dopadu na poskytování zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Hlučína. 

 
55/8f) 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 2017: 
Celkové zdroje ve výši 338.255.489,-- Kč, z toho 
- příjmy celkem po konsolidaci ve výši 234.368.040,-- Kč v členění uvedeném 
v Příloze č. 1 materiálu; 
- financování ve výši 98.527.149,-- Kč v členění uvedeném v Příloze č. 3 materiálu; 
- výdaje celkem po konsolidaci ve výši 332.895.189,-- Kč v členění uvedeném 
v Příloze č. 2 materiálu. 
• Závazné ukazatele příspěvkovým organizacím města Hlučína v rozsahu, 
uvedeném v Příloze č. 4 materiálu. 
 

55/8g) Rada města Hlučína projednala a doporučila zastupitelstvu města ke schválení návrh 
rozpočtového výhledu města Hlučína na rok 2018 – 2027 dle předloženého návrhu. 

 
55/8h) Rada města Hlučína projednala a doporučila zastupitelstvu města schválit Program pro 

hodnocení a poskytování dotací a grantů z rozpočtu města Hlučína na rok 2017 dle 
předloženého návrhu. 

 
55/8i) Rada města Hlučína projednala a předkládá zastupitelstvu města zprávu o činnosti 

Finančního výboru Zastupitelstva města Hlučína za období prosinec 2015 – listopad 
2016. 

 
55/9a) Rada města Hlučína projednala žádost a rozhodla, že pronájem části pozemku parc. č. 

4532/13 v k.ú. Hlučín není záměrem města. 
 
55/9b) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného 

břemene na pozemcích parc. č. 22/1 a 500 v k.ú. Bobrovníky se společností ČES 
Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmoly, Teplická 874/8, pro umístění 
podzemního vedení NN 0,4 kV v rámci stavby „Ostrava 1618/1 Žolnerčík, NNk“, za 
jednorázovou náhradu ve výši 25.200,-- Kč + zákonná sazba DPH. 
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55/9c) Rada města Hlučína projednala prodej části pozemku parc.č. 268/4, nově GP ozn. jako 

pozemek parc.č. 268/5  a prodej  pozemku parc.č. 268/3  v k.ú. Bobrovníky, 
stávajícímu nájemci za dohodnutou kupní cenu ve výši 53.202,-- Kč, prodej 
doporučuje a předkládá zastupitelstvu města k rozhodnutí. 

 
55/9d) Rada města Hlučína projednala prodej části pozemku parc.č. 268/4, nově 

geometrickým plánem ozn. jako pozemek parc.č.268/6 v k.ú. Bobrovníky – 
stávajícímu nájemci za dohodnutou kupní cenu ve výši 33.026,-- Kč, prodej 
doporučuje a předkládá zastupitelstvu města k rozhodnutí. 

 
55/9e) Rada města Hlučína  projednala návrh směny části pozemku parc. č. 728/1 v k. ú. 

Hlučín, geom. plánem označené jako parc. č. 728/5 v k. ú. Hlučín ve vlastnictví Města 
Hlučína za část pozemku parc. č. 723/1, geom. plánem označenou jako parc. č. 723/4  
a část pozemku parc. č. 725/2, geom. plánem označenou jako parc. č. 725/3, vše v k. ú. 
Hlučín ve vlastnictví pana Jiřího Zajíčka, doporučuje směnu předmětných pozemků 
s cenovým dorovnáním ve prospěch Města Hlučína ve výši 25.310,-- Kč a předkládá 
zastupitelstvu města k rozhodnutí. 

 
55/9f) Rada města Hlučína rozhodla o pronájmu pozemků parc č. 1706/1 a část parc. č. 

1706/2 vše v k. ú. Hlučín o celkové výměře 6.185 m2 Základní organizaci Českého 
zahrádkářského svazu Radost Hlučín, se sídlem Severní 1185/23, 748 01 Hlučín, za 
cenu 12.370,-- Kč/rok (2,-- Kč/m2/rok). 

 
55/9g) Rada města Hlučína projednala prodej bytové jednotky č. 1192/1, velikosti 2+1, 

Severní 37, Hlučín, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 
1192 a zastavěném pozemku parc. č. 1706/11 v k. ú. Hlučín, doporučuje prodej 
stávajícímu nájemci, za dohodnutou kupní cenu ve výši 365.060,-- Kč a předkládá 
zastupitelstvu města k rozhodnutí. 

 
55/9h) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření smlouvy o 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  
- od 01.02.2017, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 1 rok 
- s nájemcem Základní uměleckou školu Pavla Josefa Vejvanovského, Hlučín,  

    příspěvková organizace, 748 01 Hlučín, U Bašty 613/4. 
 

Zároveň Rada města Hlučína udělila ZUŠ Hlučín souhlas vlastníka budovy čp. 19 
v k.ú. Hlučín, resp. vlastníka výše uvedených  pronajímaných nebytových prostor 
s užíváním těchto prostor od 02.01. do 31.1.2017 k vybavení těchto prostor, tak aby od 
01.02.2017, probíhal řádný nájem. 
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číslo 

usnes.:  O b s a h   u s n e s e n í  : 
_____________________________________________________________________________________ 
 
55/9i) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření smlouvy o právu provést stavbu a udělení 

souhlasu vlastníka pozemků parc. č. 2985/14, 2963/22, 2963/8, 2963/42 a 2963/43 v  
k. ú. Hlučín k realizaci rekonstrukce stávajících plynovodních přípojek pro investora 
GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem a pro zhotovitele, dle 
předloženého návrhu smlouvy č. ZU – 046-BeM-2016. 

 
Zároveň Rada města Hlučína rozhodla o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene na pozemcích parc. č. 2985/14, 2963/22, 2963/8, 2963/42 a 2963/43 
v k. ú. Hlučín, se společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad 
Labem k realizaci rekonstrukce stávajících plynovodních přípojek, za jednorázovou 
náhradu ve výši 300,-- Kč/bm + DPH. 

 
55/9j) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření smlouvy o 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,  
 
- s účinností ode dne předání prostor dle předávacího protokolu po ukončení  
      stavebních  úprav provedených Městem Hlučínem 
 
- na dobu určitou 10 let s tím, že v případě ukončení nájmu nemá nájemce nárok na 
náhradu nákladů za zhodnocení předmětu nájmu, 
 
s nájemcem  
 
za cenu nájemného ve výši tj. 156.000,-- Kč/rok, včetně zákonné sazby DPH  tj. 
128.926,-- Kč/rok + zákonná sazba DPH, 
 
s tím, že v  případě odstoupení výherce od uzavření nájemní smlouvy, budou prostory 
pronajaty zájemci druhému v pořadí. 

 
55/10a)Rada města Hlučína schválila úpravu rozpisu rozpočtu Základní školy a Mateřské 

školy Hlučín-Bobrovníky, příspěvkové organizace  k 31.12.2016 dle předloženého 
návrhu. 

 
55/11a)Rada města Hlučína rozhodla o neupotřebitelnosti movitého majetku svěřeného 

k hospodaření Mateřské škole Hlučín, Cihelní, příspěvkové organizaci dle 
předloženého návrhu a udělila souhlas k likvidaci tohoto majetku.    
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číslo 

usnes.:  O b s a h   u s n e s e n í  : 
_____________________________________________________________________________________ 
 
55/12a)Rada města Hlučína rozhodla o úpravě ukazatele hmotné zainteresovanosti „Objem 

prostředků na platy v absolutní výši“ na rok 2016 § zvýšení o 15.000,-- Kč pro 
Muzeum Hlučínska, příspěvkovou organizaci, dle předloženého návrhu. 

 
55/13a)Rada města Hlučína rozhodla o udělení souhlasu Dětské rehabilitaci k navýšení 

pracovního úvazku speciálního pedagoga s platností od 01.01.2017 dle předloženého 
návrhu.  

 
55/14a)Rada města Hlučína doporučuje Zastupitelstvu města Hlučína s účinností od 

01.01.2017 zrušit usnesení Zastupitelstva města Hlučína č. 2/5 ze dne 11.12.2014 a 
pověřit starostu města Hlučína a místostarostku města Hlučína zabezpečováním úkolů 
v samostatné působnosti obce v těchto oblastech: 

 
Starosta města Hlučína: 
a) interní audit, 
b) odbor vnitřních věcí, 
c) odbor právní, 
d) odbor financí, 
e) odbor správních agend, 
f) odbor dopravy, 
g) odbor sociálních věcí, 
h) obchodní společnosti, které město Hlučín ovládá. 

 

Místostarostka města Hlučína: 
a) odbor výstavby, 
b) odbor informatiky, 
c) odbor rozvoje,  
d) odbor investic, 
e) odbor městského majetku, 
f) odbor životního prostředí a komunálních služeb, 
g) příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je město Hlučín. 
 

 
55/14b)Rada města Hlučína rozhodla s účinnosti od 01.01.2017 zrušit usnesení Rady města 

Hlučína č. 41/13a) ze dne 16. května 2016. 
 

Zároveň Rada města Hlučína rozhodla s účinností od 01.01.2017 svěřit Městskému 
úřadu Hlučín, odboru investic vydávání stanovisek za město Hlučín jako vlastníka 
pozemní komunikace o připojování sousedních nemovitostí k místním komunikacím, 
o úpravách takových připojení nebo o zrušení takových připojení ve smyslu § 10 
odst. 4, písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů.  
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číslo 

usnes.:  O b s a h   u s n e s e n í  : 
_____________________________________________________________________________________ 
 
55/14c)Rada města Hlučína rozhodla s účinností od 01.01.2017 zrušit své usnesení č. 50/13c) 

ze dne 11.08.2008 a zároveň rozhodla svěřit v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Městskému úřadu Hlučín, 
odboru investic rozhodování o uzavírání: 

- dodatků smluv na realizaci veřejné zakázky na stavební práce, jejichž předmětem jsou 
vícepráce, jestliže cena za vícepráce nepřekročí v souhrnu 10 % ceny původní veřejné 
zakázky bez DPH, nejvýše však bude činit v souhrnu 200.000,-- Kč bez DPH, 

- dodatků smluv na realizaci veřejné zakázky na stavební práce, jejichž předmětem jsou 
méněpráce, jestliže cena za méněpráce nepřekročí v souhrnu 10 % ceny původní 
veřejné zakázky bez DPH, nejvýše však bude činit v souhrnu 200.000,-- Kč bez DPH, 

- dodatků smluv na realizaci stavebních prací, které nejsou veřejnou zakázkou ve 
smyslu § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jejichž 
předmětem jsou vícepráce, jestliže cena za vícepráce nepřekročí v souhrnu 10% ceny 
původní ceny plnění bez DPH, nejvýše však bude činit v souhrnu 200.000,-- Kč bez 
DPH 

- dodatků smluv na realizaci stavebních prací, které nejsou veřejnou zakázkou ve 
smyslu § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jejichž 
předmětem jsou méněpráce, jestliže cena za méněpráce nepřekročí v souhrnu 10% 
ceny původní ceny plnění bez DPH, nejvýše však bude činit v souhrnu 200.000,-- Kč 
bez DPH 

- dodatků smluv na realizaci veřejné zakázky, jejichž předmětem je zpracování 
projektové dokumentace jakéhokoliv druhu či stupně, jestliže cena za vícepráce 
nepřekročí v souhrnu 50 % ceny původní veřejné zakázky bez DPH, nejvýše však 
bude činit v souhrnu 50.000,-- Kč bez DPH, 

- dodatků smluv na realizaci veřejné zakázky, jejichž předmětem je zpracování 
projektové dokumentace jakéhokoliv druhu či stupně, jestliže cena za méněpráce 
nepřekročí v souhrnu 50 % ceny původní veřejné zakázky bez DPH, nejvýše však 
bude činit v souhrnu 50.000,-- Kč bez DPH, 
jestliže by o uzavírání těchto dodatků rozhodovala v souladu s usnesením Rady města 
Hlučína č. 109/12b) ze dne 16.10.2006 nebo č. 55/7a) ze dne 05.12.2016 Rada města 
Hlučína. 
Rada města Hlučína ukládá odboru investic informovat Radu města Hlučína o každém 
uzavřeném dodatku smlouvy podle tohoto usnesení, a to vždy na její nejbližší schůzi. 

 
55/14d)Rada města Hlučína s účinností od 01.01.2017 zrušila své usnesení č. 116/3a) ze dne 

1. listopadu 2010 a zároveň rozhodla svěřit v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Městskému úřadu Hlučín, 
odboru rozvoje rozhodování o poskytování věcných darů fyzické nebo právnické 
osobě v hodnotě do 5.000,-- Kč v jednotlivém případě.  

 
55/14e)Rada města Hlučína s účinností od 01.01.2017: 

a) rozhodla o zrušení usnesení č. 8/6e) ze dne 16. února 2015,  
b) svěřila Městskému úřadu Hlučín, odboru rozvoje rozhodování o udělení souhlasu 
města Hlučína jako zřizovatele k omezení nebo přerušení provozu mateřských škol.  
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číslo 

usnes.:  O b s a h   u s n e s e n í  : 
_____________________________________________________________________________________ 
 
55/15a)Rada města Hlučína rozhodla o souhlasu s realizací projektu OP VVV pod názvem 

„Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a usnadňování přechodu dětí v MŠ 
Hlučín – Severní“ pro Mateřskou školu Hlučín, Severní, příspěvkovou organizací dle 
předloženého materiálu a zajistila potvrzení obce o bankovním účtu – zjednodušené 
projekty. 

 
55/16a)Rada města Hlučína rozhodla o nesouhlasu k účasti v projektu iRop výzva č. 46, 

nesouhlasu o předfinancování a spolufinancování projektu pro Základní školu a 
mateřskou školu Hlučín-Bobrovníky, příspěvkovou organizací dle předloženého 
materiálu. 

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


