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       V ý t a h 
U s n e s e n í 

 
   z 56. schůze Rady města Hlučína, konané dne 19. prosince 2016 

 

číslo 

usnes.:  O b s a h   u s n e s e n í  : 
_____________________________________________________________________________________ 
 
56/1a) Rada města Hlučína rozhodla o provedení rozpočtového opatření č. 19, kterým se: 
 

z v ý š i l y     
přijaté dotace 
Organizační jednotka 4 – Odbor vnitřních věcí, číslo akce 0005 – Mzdy, položka 4116 
– Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu, účelový znak 104113013 
– Operační program Zaměstnanost - národní podíl   o 2.573,58 Kč 
Organizační jednotka 4 – Odbor vnitřních věcí, číslo akce 0005 – Mzdy, položka 4116 
– Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu, účelový znak 104513013 
– Operační program Zaměstnanost - evropský podíl  o 12.032,42 Kč 
Organizační jednotka 6 – Odbor životního prostředí a komunálních služeb, číslo akce 
35 – Správa v lesním hospodářství, položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté 
transfery ze státního rozpočtu, účelový znak 29004 – Dotace na úhradu nákladů na 
výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin o 10.760 Kč 
Organizační jednotka 6 – Odbor životního prostředí a komunálních služeb, číslo akce 
35 – Správa v lesním hospodářství, položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté 
transfery ze státního rozpočtu, účelový znak 29008 – Dotace na činnost odborného 
lesního hospodáře       o 36.497 Kč 
 
z v ý š i l y     
příjmy 
Organizační jednotka 10 – Odbor školství a kultury, oddíl-paragraf 31-13 – Základní 
školy, číslo akce 1405 – ZŠ Hornická Hlučín, položka 2122 – Odvody příspěvkových 
organizací        o 780 Kč 
 
z v ý š i l y 
běžné výdaje 
Organizační jednotka 4 – Odbor vnitřních věcí, oddíl-paragraf 61-71 – Činnost místní 
správy, číslo akce 0005 – Mzdy, položka 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním 
poměru, účelový znak 104113013 – Operační program Zaměstnanost - národní podíl
         o 1.920,54 Kč 
Organizační jednotka 4 – Odbor vnitřních věcí, oddíl-paragraf 61-71 – Činnost místní 
správy, číslo akce 0005 – Mzdy, položka 5031 – Povinné pojistné na sociální 
zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, účelový znak 104113013 – 
Operační program Zaměstnanost - národní podíl   o 480,13 Kč 
Organizační jednotka 4 – Odbor vnitřních věcí, oddíl-paragraf 61-71 – Činnost místní 
správy, číslo akce 0005 – Mzdy, položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní 
pojištění, účelový znak 104113013 – Operační program Zaměstnanost - národní podíl
         o 172,91 Kč 
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číslo 
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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, účelový znak 104513013 – Operační program Zaměstnanost - evropský podíl
         o 8.979,19 Kč 
Organizační jednotka 4 – Odbor vnitřních věcí, oddíl-paragraf 61-71 – Činnost místní 
správy, číslo akce 0005 – Mzdy, položka 5031 – Povinné pojistné na sociální 
zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, účelový znak 104513013 – 
Operační program Zaměstnanost - evropský podíl   o 2.244,80 Kč 
Organizační jednotka 4 – Odbor vnitřních věcí, oddíl-paragraf 61-71 – Činnost místní 
správy, číslo akce 0005 – Mzdy, položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní 
pojištění, účelový znak 104513013 – Operační program Zaměstnanost - evropský 
podíl         o 808,43 Kč 
Organizační jednotka 7 – Odbor investic a správy městského majetku, oddíl-paragraf 
55-12 – Požární ochrana – dobrovolná část, číslo akce 0075 – Hasičská zbrojnice 
Darkovičky, položka 5171 – Opravy a udržování   o 45.000 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 780 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 30.872 Kč 
Organizační jednotka 4 – Odbor vnitřních věcí, oddíl-paragraf 61-71 – Činnost místní 
správy, číslo akce 0005 – Mzdy, položka 5031 – Povinné pojistné na sociální 
zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, účelový znak 13011 – 
Dotace na sociálně právní ochranu dětí    o 26.000 Kč 
Organizační jednotka 4 – Odbor vnitřních věcí, oddíl-paragraf 61-71 – Činnost místní 
správy, číslo akce 0005 – Mzdy, položka 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním 
poměru, účelový znak 13011 – Dotace na sociálně právní ochranu dětí 
         o 200.000 Kč 
Organizační jednotka 4 – Odbor vnitřních věcí, oddíl-paragraf 61-71 – Činnost místní 
správy, číslo akce 0009 – Běžné výdaje odboru vnitřních věcí, položka 5137 – Drobný 
hmotný dlouhodobý majetek, účelový znak 13011 – Dotace na sociálně právní 
ochranu dětí        o 32.000 Kč 
Organizační jednotka 15 – Odbor informatiky, oddíl-paragraf 61-71 – Činnost místní 
správy, číslo akce 0011 – Běžné výdaje odboru informatiky, položka 5137 – Drobný 
hmotný dlouhodobý majetek, účelový znak 13011 – Dotace na sociálně právní 
ochranu dětí        o 40.000 Kč 
Organizační jednotka 15 – Odbor informatiky, oddíl-paragraf 61-71 – Činnost místní 
správy, číslo akce 0011 – Běžné výdaje odboru informatiky, položka 5139 – Nákup 
materiálu jinde nezařazený, účelový znak 13011 – Dotace na sociálně právní ochranu 
dětí         o 14.000 Kč 
Organizační jednotka 10 – Odbor školství a kultury, oddíl-paragraf 33-92 – Zájmová 
činnost v kultuře, číslo akce 1409 – Kulturní centrum Hlučín, položka 5331 – 
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 150.000 Kč 
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Organizační jednotka 4 – Odbor vnitřních věcí, oddíl-paragraf 61-12 – Zastupitelstva 
obcí, číslo akce 0006 – Školení, lékařské prohlídky, cestovné, položka 5173 – 
Cestovné        o 7.000 Kč 
Organizační jednotka 4 – Odbor vnitřních věcí, oddíl-paragraf 61-71 – Činnost místní 
správy, číslo akce 0010 – Sociální fond, položka 5169 – Nákup ostatních služeb 
         o 4.501 Kč 
Organizační jednotka 6 – Odbor životního prostředí a komunálních služeb, oddíl-
paragraf 10-36 – Správa v lesním hospodářství, číslo akce 0035 – Správa v lesním 
hospodářství, položka 5169 – Nákup ostatních služeb, účelový znak 29004 – Dotace 
na úhradu nákladů na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin
         o 10.760 Kč 
Organizační jednotka 6 – Odbor životního prostředí a komunálních služeb, oddíl-
paragraf 10-36 – Správa v lesním hospodářství, číslo akce 0035 – Správa v lesním 
hospodářství, položka 5169 – Nákup ostatních služeb, účelový znak 29008 – 
Prostředky na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře  
         o 36.497 Kč 
Organizační jednotka 6 – Odbor životního prostředí a komunálních služeb, oddíl-
paragraf 37-45 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, číslo akce 0058 – Veřejná zeleň 
– sekání, položka 5169 – Nákup ostatních služeb   o 96.693 Kč 
Organizační jednotka 7 – Odbor investic a správy městského majetku, oddíl-paragraf 
22 - 12 – Silnice, číslo akce 0072 – Osadní výbor Rovniny, položka 5171 – Opravy a 
udržování        o 78.957 Kč 

 
s n í ž i l y 
běžné výdaje 
Organizační jednotka 7 – Odbor investic a správy městského majetku, oddíl-paragraf 
36-31 – Veřejné osvětlení, číslo akce 0047 – Veřejné osvětlení, položka 5171 – 
Opravy a udržování       o 45.000 Kč 
Organizační jednotka 4 – Odbor vnitřních věcí, oddíl-paragraf 61-71 – Činnost místní 
správy, číslo akce 0006 – Školení, lékařské prohlídky, cestovné, položka 5167 – 
Služby školení a vzdělávání, účelový znak 13011 – Dotace na sociálně právní ochranu 
dětí         o 26.000 Kč 
Organizační jednotka 4 – Odbor vnitřních věcí, oddíl-paragraf 61-71 – Činnost místní 
správy, číslo akce 0009 – Běžné výdaje odboru vnitřních věcí, položka 5169 – Nákup 
ostatních služeb, účelový znak 13011 – Dotace na sociálně právní ochranu dětí 
         o 100.000 Kč, 
Organizační jednotka 7 – Odbor investic a správy městského majetku, oddíl-paragraf 
36-13 – Nebytové hospodářství, číslo akce 0070 – Nebytové hospodářství – běžné 
výdaje, 5151 – Studená voda, účelový znak 13011 – Dotace na sociálně právní 
ochranu dětí        o 10.000 Kč 
Organizační jednotka 7 – Odbor investic a správy městského majetku, oddíl-paragraf 
36-13 – Nebytové hospodářství, číslo akce 0070 – Nebytové hospodářství – běžné 
výdaje, 5152 – Teplo, účelový znak 13011 – Dotace na sociálně právní ochranu dětí
         o 40.000 Kč 
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Organizační jednotka 7 – Odbor investic a správy městského majetku, oddíl-paragraf 
36-13 – Nebytové hospodářství, číslo akce 0070 – Nebytové hospodářství – běžné 
výdaje, 5154 – Elektrická energie, účelový znak 13011 – Dotace na sociálně právní 
ochranu dětí        o 50.000 Kč 
Organizační jednotka 4 – Odbor vnitřních věcí, oddíl-paragraf 61-71 – Činnost místní 
správy, číslo akce 0009 – Běžné výdaje odboru vnitřních věcí, položka 5139 – Nákup 
materiálu jinde nezařazený, účelový znak 13011 – Dotace na sociálně právní ochranu 
dětí         o 32.000 Kč 
Organizační jednotka 4 – Odbor vnitřních věcí, oddíl-paragraf 61-71 – Činnost místní 
správy, číslo akce 0006 – Školení, lékařské prohlídky, cestovné, položka 5173 – 
Cestovné, účelový znak 13011 – Dotace na sociálně právní ochranu dětí  
         o 10.000 Kč 
Organizační jednotka 4 – Odbor vnitřních věcí, oddíl-paragraf 61-71 – Činnost místní 
správy, číslo akce 0009 – Běžné výdaje odboru vnitřních věcí, položka 5136 – Knihy, 
učební pomůcky a tisk, účelový znak 13011 – Dotace na sociálně právní ochranu dětí
         o 12.000 Kč 
Organizační jednotka 4 – Odbor vnitřních věcí, oddíl-paragraf 61-71 – Činnost místní 
správy, číslo akce 0009 – Běžné výdaje odboru vnitřních věcí, položka 5156 – 
Pohonné hmoty a maziva, účelový znak 13011 – Dotace na sociálně právní ochranu 
dětí         o 18.000 Kč 
Organizační jednotka 4 – Odbor vnitřních věcí, oddíl-paragraf 61-71 – Činnost místní 
správy, číslo akce 0009 – Běžné výdaje odboru vnitřních věcí, položka 5156 – 
Pohonné hmoty a maziva, účelový znak 13011 – Dotace na sociálně právní ochranu 
dětí         o 4.000 Kč 
Organizační jednotka 4 – Odbor vnitřních věcí, oddíl-paragraf 61-71 – Činnost místní 
správy, číslo akce 0009 – Běžné výdaje odboru vnitřních věcí, položka 5162 – Služby 
telekomunikací a radiokomunikací, účelový znak 13011 – Dotace na sociálně právní 
ochranu dětí        o 10.000 Kč 
Organizační jednotka 4 – Odbor vnitřních věcí, oddíl-paragraf 61-71 – Činnost místní 
správy, číslo akce 0006 – Školení, lékařské prohlídky, cestovné, položka 5167 – 
Služby školení a vzdělávání      o 7.000 Kč 
Organizační jednotka 4 – Odbor vnitřních věcí, oddíl-paragraf 61-71 – Činnost místní 
správy, číslo akce 0010 – Sociální fond, položka 5169 – Nákup ostatních služeb 
         o 4.501 Kč 
Organizační jednotka 6 – Odbor životního prostředí a komunálních služeb, oddíl-
paragraf 10-36 – Správa v lesním hospodářství, číslo akce 0035 – Správa v lesním 
hospodářství, položka 5169 – Nákup ostatních služeb, účelový znak 29004 – Dotace 
na úhradu nákladů na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin
         o 10.760 Kč 
Organizační jednotka 6 – Odbor životního prostředí a komunálních služeb, oddíl-
paragraf 10-36 – Správa v lesním hospodářství, číslo akce 0035 – Správa v lesním 
hospodářství, položka 5169 – Nákup ostatních služeb, účelový znak 29008 – 
Prostředky na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře  
         o 36.497 Kč 
Organizační jednotka 6 – Odbor životního prostředí a komunálních služeb, oddíl-
paragraf 37-45 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, číslo akce 0058 – Veřejná zeleň 
– sekání, položka 5169 – Nákup ostatních služeb   o 96.693 Kč 
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Organizační jednotka 7 – Odbor investic a správy městského majetku, oddíl-paragraf 
22 - 12 – Silnice, číslo akce 0072 – Osadní výbor Rovniny, položka 5171 – Opravy a 
udržování        o 78.957 Kč 
 
z v ý š i l y 
kapitálové výdaje 
Organizační jednotka 7 – Odbor investic a správy městského majetku, oddíl-paragraf 
22-19 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací, číslo akce 0460 – Zpevněná plocha 
a chodník u kaple v Darkovičkách, položka 6121 – Budovy, haly, stavby  
         o 96.061 Kč 
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 0073 – Osadní výbor 
Darkovičky, položka 6121 – Budovy, haly, stavby   o 96.061 Kč 
Organizační jednotka 10 – Odbor školství a kultury, oddíl-paragraf 31-13 – Základní 
školy, číslo akce 1403 – ZŠ Rovniny Hlučín, položka 6351 – Investiční transfery 
zřízeným příspěvkovým organizacím    o 30.872 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 150.000 Kč 
Organizační jednotka 7 – Odbor investic a správy městského majetku, oddíl-paragraf 
36 - 33 – Výstavba a údržba místních inženýrských sítí, číslo akce 0072 – Osadní 
výbor Rovniny, položka 6121 – Budovy, haly a stavby  o 78.957 Kč. 

 

 
56/2a) Rada města Hlučína rozhodla, že provozovatelem služby Senior taxi na území města 

Hlučín s účinností od 01.01.2017 bude pan Martin Schmied, IČ: 72007630 a rozhodla 
o uzavření Smlouvy o provozování služby Senior taxi v souladu se zadávacími 
podmínkami stanovenými při výběrovém řízení. 

 
56/3a) Rada města Hlučína projednala žádost předloženou v příloze č. 3, jejímž předmětem je 

žádost o doplacení výše vzniklé škody k pojistné události 2164015011 a rozhodla se 
nevyhovět z důvodu, že město Hlučín nenese zodpovědnost, za neúčelné vynaložení 
nákladů na provedení opravy.  

 
56/3b) Rada města Hlučína schválila směrnici Sazebník úhrad pro rok 2017 dle předložené 

přílohy č. 1. 
 
56/3c) Rada města Hlučína projednala a rozhodla o uzavření smlouvy o výpůjčce mobilního 

telefonu mezi městem Hlučín, se sídlem Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín, IČ 
00300063 a firmou Martin Schmied, IČ: 72007630 dle předložené přílohy č. 1. 
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56/3d) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření dodatku č. 1 k pojistné smlouvě č. 

900000029714 mezi městem Hlučín, se sídlem Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín, IČ 
00300063 a DIRECT pojišťovnou, a.s., se sídlem Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 
00 Brno, IČ: 250 73 958 dle předložené přílohy č. 1. 

  
56/4a) Rada města Hlučína projednala žádost spolku Dětský ranč Hlučín, z.s. o prominutí 

úroků z prodlení a smluvní pokutě smlouvy o půjčce č.1/2006 z rozpočtu města 
Hlučína a pověřila starosta města Hlučína k zahájení jednání s Dětským rančem 
Hlučín, z.s.  směřujících k uzavření dohody o narovnání sporných práv a povinností. 

  
56/4b) Rada města Hlučína vzala na vědomí nabídku společnosti Lidl Česká republika v.o.s., 

IČO 26178541, se sídlem Nárožní 1359/11, 15800 Praha na poskytnutí určité finanční 
částky určené k nákupu učebních pomůcek či sportovního vybavení městem Hlučín 
vybrané vzdělávací instituci, a to po otevření nové prodejny Lidl ve městě Hlučín a 
zároveň pověřila starostu města Hlučína k vyjednávání o výši finančního příspěvku. 

 
56/5a) Rada města Hlučína projednala návrh prodeje pozemků parc. č. 2944/56, 2944/93, 

2944/94, 2944/54, 2944/53, 2944/92 a 2944/49, vše v k. ú. Hlučín, do vlastnictví TS 
Hlučín s.r.o. IČ 25887289 se sídlem Úzká 717/3, 748 01 Hlučín za cenu 1.134.220,-- 
Kč plus příslušná sazba DPH, prodej doporučuje a předkládá zastupitelstvu města 
k rozhodnutí. 

 
56/5c) Rada města Hlučína  rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu části nebytových prostor  

o výměře 138 m2  v II.NP objektu čp. 1668 v k.ú. Hlučín, která je součástí pozemku 
parc.č. 744/20 v k.ú.  Hlučín, 
- se  společností Správní chlapi s.r.o. IČ05404975, se sídlem Dukelská 1612/1, 748 01  
   Hlučín  
- od 2. ledna 2017, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou tři měsíce 
- za dohodnutou cenu nájmu ve výši 5.500,-- Kč/měsíc, tj. 66.000,-- Kč/rok, včetně 
zákonné sazby DPH. 
 
Zároveň starosta města Hlučína pověřil, ředitele  příspěvkové organizace města 
Hlučína, „Sport a kultura Hlučín, příspěvková organizace“,  k uzavření nájemní 
smlouvy na pronájem části nebytových prostor  o výměře 170,1 m2 v II.NP objektu 
bez č.p, který je součástí pozemku parc.č. 1300/8 v k.ú. Hlučín. 
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56/5d) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření dohody mezi 
- příspěvkovou organizací Kulturní centrum  Hlučín  IČ: 69987050 se sídlem Zámecká 
286/4, 748 01 Hlučín, příspěvkovou organizací Muzeum Hlučínska,  IČ: 71230530, se 
sídlem Zámecká 4, 748 01 Hlučín a příspěvkovou organizací Základní umělecká škola 
Hlučín, IČ 00849910, U Bašty 4, 748 01 Hlučín o postoupení smlouvy o pronájmu 
části nebytových prostor 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 budovy čp. 286, 
která je součástí pozemku parc.č. 454 v k.ú. Hlučín dle předloženého návrhu 
- příspěvkovou organizací Kulturní centrum  Hlučín  IČ:  69987050 se sídlem 
Zámecká 286/4, 748 01 Hlučín, příspěvkovou organizací Muzeum Hlučínska, 
IČ:71230530, se sídlem Zámecká 286/4, 748 01 Hlučín a nájemcem o postoupení 
smlouvy o pronájmu 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 dle předloženého návrhu 

 
56/5e) Rada města Hlučína udělila souhlas vlastníka budovy čp. 1500 v Hlučíně „Spolku 

rodičů Školka Cihelní“ při Mateřské škole Hlučín, Cihelní, příspěvková organizace, 
Cihelní 1500, 748 01 Hlučín k umístění sídla spolku na adrese – Cihelní 1500, 748 01 
Hlučín.  

 
56/6a) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě s obcí 

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

 
56/6b) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě s obcí 

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

56/6c) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě s obcí 
Ludgeřovice, na jejímž základě bude Městská policie Hlučín vykonávat úkoly 
stanovené zákonem č. 553/1991 Sb., v platném znění nebo zvláštními zákony, na 
území obce Ludgeřovice dle předloženého návrhu. 

 
56/6d) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě s obcí 

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

 
56/6e) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě s obcí 

Hať, na jejímž základě bude Městská policie Hlučín vykonávat úkoly stanovené 
zákonem č. 553/1991 Sb., v platném znění nebo zvláštními zákony, na území obce 
Hať dle předloženého návrhu. 
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56/6f) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě s obcí 

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

 
56/7a) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření Smlouvy č. Z_S24_12_8120055949 o 

realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie pro 
akci s názvem „Objekt šaten a zázemí SK FC Hlučín a TJ Hlučín“ se společností ČEZ 
Distribuce a.s., Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 24729035. 

 
56/7b) Rada města Hlučína rozhodla o provedení zadávacího řízení – zjednodušeného 

podlimitního řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, na podlimitní veřejnou zakázku „Zateplení bytového domu 
ul. Opavská 10, Hlučín“ za podmínek a rozsahu dle předložené přílohy.  

 
Rada města Hlučína jmenovala členy komise ve zjednodušeném podlimitním řízení na 
veřejnou zakázku: „Zateplení bytového domu ul. Opavská 10, Hlučín“ a za každého 
člena komise jeho náhradníka dle předloženého návrhu. Zároveň Rada města Hlučína 
pověřuje tuto komisi v souladu s § 42 odst. 1 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, otevíráním nabídek, posouzením 
splnění podmínek účasti v zadávacím řízení (včetně posouzení kvalifikace účastníků 
zadávacího řízení) a hodnocením nabídek.  

 
Rada města Hlučína rozhodla, že otevírání obálek, posouzení kvalifikace účastníků a 
hodnocení nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku: 
„Zateplení bytového domu ul. Opavská 10, Hlučín“ se mohou účastnit zástupci 
společnosti Unitender, s.r.o., se sídlem Jurečkova 16/1812, 702 00 Ostrava 1, IČ 
25394495. 

 
56/7c) Rada města Hlučína rozhodla o provedení zadávacího řízení – zjednodušeného 

podlimitního řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, na podlimitní veřejnou zakázku „Zateplení bytového domu 
ul. Opavská 12, Hlučín“ za podmínek a rozsahu dle předložené přílohy.  
 
Rada města Hlučína jmenovala členy komise ve zjednodušeném podlimitním řízení na 
veřejnou zakázku: „Zateplení bytového domu ul. Opavská 12, Hlučín“ a za každého 
člena komise jeho náhradníka dle předloženého návrhu. Zároveň Rada města Hlučína 
pověřuje tuto komisi v souladu s § 42 odst. 1 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, otevíráním nabídek, posouzením 
splnění podmínek účasti v zadávacím řízení (včetně posouzení kvalifikace účastníků 
zadávacího řízení) a hodnocením nabídek.  
 
Rada města Hlučína rozhodla, že otevírání obálek, posouzení kvalifikace účastníků a 
hodnocení nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku: 
„Zateplení bytového domu ul. Opavská 12, Hlučín“ se mohou účastnit zástupci 
společnosti Unitender, s.r.o., se sídlem Jurečkova 16/1812, 702 00 Ostrava 1, IČ 
25394495. 
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56/7d) Rada města Hlučína rozhodla o provedení zadávacího řízení – zjednodušeného 

podlimitního řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, na podlimitní veřejnou zakázku „Zateplení bytového domu 
ul. Severní 2, Hlučín“ za podmínek a rozsahu dle předložené přílohy.  

 
Rada města Hlučína jmenovala členy komise ve zjednodušeném podlimitním řízení na 
veřejnou zakázku: „Zateplení bytového domu ul. Severní 2, Hlučín“ a za každého 
člena komise jeho náhradníka dle předloženého návrhu. Zároveň Rada města Hlučína 
pověřuje tuto komisi v souladu s § 42 odst. 1 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, otevíráním nabídek, posouzením 
splnění podmínek účasti v zadávacím řízení (včetně posouzení kvalifikace účastníků 
zadávacího řízení) a hodnocením nabídek.  
 
Rada města Hlučína rozhodla, že otevírání obálek, posouzení kvalifikace účastníků a 
hodnocení nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku: 
„Zateplení bytového domu ul. Severní 2, Hlučín“ se mohou účastnit zástupci 
společnosti Unitender, s.r.o., se sídlem Jurečkova 16/1812, 702 00 Ostrava 1, IČ 
25394495. 

 
56/7e) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření nájemní smlouvy mezi Městem Hlučínem a 

nájemkyní na byt č. 5 o velikosti 2 + 1 v Hlučíně na ulici Zahradní 12 na dobu určitou 
dle předloženého návrhu. 

 
56/7f) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření nájemní smlouvy mezi Městem Hlučínem a 

nájemkyní na byt č. 18 o velikosti 1 + 1 v Hlučíně na ulici Severní 2, a to dle 
předloženého návrhu. 

 
56/7g) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření nájemní smlouvy mezi Městem Hlučínem 

a nájemcem na byt č. 39 o velikosti 1 + 1 v Hlučíně na ulici Severní 2, a to dle 
předloženého návrhu. 

 
56/7h) Rada města Hlučína rozhodla o záměru pronájmu bytu č. 3 v Hlučíně, Zahradní 922/37 

o velikosti 2 + 1 formou výběrového řízení obálkovou metodou dle předložených 
podmínek a to: 

• s určenou minimální cenou nájemného za 1 m2 započitatelné plochy bytu, 
započitatelná plocha je 63,91 m2 

62,-- Kč/m2/měsíc započitatelné plochy bytu + cena za zařizovací předměty dle 
schváleného ceníku Rady města Hlučína ze dne 07.11.2011 

• stanovit termín ukončení podávání nabídek na 25.01.2017 

• stanovit složení pracovní skupiny na otevírání obálek dne 25.1.2017 dle 
předloženého návrhu.  

Rada města Hlučína si vyhrazuje zrušit toto výběrové řízení bez udání důvodu. 
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56/8a) 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 o uzavření kupní smlouvy mezi Městem Hlučín a  obchodní 
společností Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o. 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, dle 
předloženého návrhu   

 
56/8b) Rada města Hlučína projednala a rozhodla za město Hlučín, jako jediného společníka 

obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o. v rámci výkonu působnosti 
valné hromady této společnosti, že zhotovitelem stavby Vodovodní řad ul. ČS. 
Armády bude společnost PRVNÍ HORNOSLEZSKÁ STAVEBNÍ spol. s.r.o., Hájecká 
238, 747 22 Dolní Benešov s nejnižší cenou 883.443,-- Kč bez DPH. 
 

56/8c) Rada města Hlučína projednala a rozhodla za město Hlučín, jako jediného společníka 
obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o. v rámci výkonu působnosti 
valné hromady této společnosti, že zhotovitelem stavby Obnova vodovodního řadu 
ul. Dělnická bude společnost PRVNÍ HORNOSLEZSKÁ STAVEBNÍ spol. s.r.o., 
Hájecká 238, 747 22 Dolní Benešov s nejnižší cenou 1.248.253,-- Kč bez DPH. 

 
56/8d) Rada města Hlučína projednala a rozhodla za město Hlučín, jako jediného společníka 

obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o. v rámci výkonu působnosti 
valné hromady této společnosti, že zhotovitelem stavby Obnova vodovodního řadu 
ul. Na Valech bude společnost POHL cz, a.s. odštěpný závod Opava, 
Holasická 1632/57, 747 05 Opava s nejnižší cenou 784.970,81 Kč bez DPH. 

 
56/8e) Rada města Hlučína projednala a rozhodla za město Hlučín, jako jediného společníka 

obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o. v rámci výkonu působnosti 
valné hromady této společnosti, že zhotovitelem stavby Obnova vodovodního řadu 
ul. Písečná bude společnost JANKOSTAV s.r.o., Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava 
s nejnižší cenou 1.481.895,71 Kč bez DPH. 

 
56/9a) Rada města Hlučína udělila souhlas Základní škole a mateřské škole Hlučín-

Darkovičky, příspěvková organizace k přijetí účelově určeného finančního daru ve 
výši 9.558,-- Kč od WOMEN FOR WOMEN, o. p. s. v rámci charitativního projektu 
Obědy pro děti.  

 
56/9b) Rada města Hlučína rozhodla o neupotřebitelnosti majetku svěřeného 

k hospodaření Základní škole a mateřské škole Hlučín - Darkovičky, příspěvkové 
organizaci dle předloženého návrhu a udělila souhlas k likvidaci tohoto majetku. 
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56/9c) Rada města Hlučína schválila úpravu rozpisu rozpočtu Základní školy a mateřské 

školy Hlučín – Darkovičky, příspěvkové organizace k 31.12.2016 dle předloženého 
návrhu. 

 
56/10a)Rada města Hlučína rozhodla o úpravě ukazatele hmotné zainteresovanosti „Objem 

prostředků na platy v absolutní výši“ na rok 2016 – zvýšení o 122.200,-- Kč, pro 
příspěvkovou organizaci Správa sportovně rekreačního areálu Hlučín, dle 
předloženého návrhu. 

 
56/10b)Rada města Hlučína rozhodla o úpravě rozpisu rozpočtu položek na rok 2016 na rok 

2016 z prostředků zřizovatele - Města Hlučína - Správy sportovně rekreačního areálu 
Hlučín k 31. 12. 2016 dle předloženého návrhu. 

 
56/10c)Rada města Hlučína rozhodla o neupotřebitelnosti majetku svěřeného k hospodaření 

Správě sportovně rekreačního areálu Hlučín dle předloženého materiálu a udělila 
souhlas k likvidaci tohoto majetku. 

 
56/11a)Rada města Hlučína rozhodla o úpravě ukazatele hmotné zainteresovanosti „Objem 

prostředků na platy v absolutní výši“ na rok 2016 – zvýšení o 150.000,-- Kč, pro 
příspěvkovou organizaci Kulturní centrum Hlučín, dle předloženého návrhu. 

 

56/11b)Rada města Hlučína schválila úpravu rozpisu rozpočtu Kulturní centrum Hlučín  
k 31. 12. 2016 dle předloženého návrhu. 

 
56/12a)Rada města Hlučína schválila Dodatek č. 4 odpisového plánu Základní škola Hlučín, 

Hornická 7, okres Opava, příspěvková organizace dle předloženého návrhu. 
 
56/12b)Rada města Hlučína schválila úpravu rozpisu rozpočtu Základní škola Hlučín, 

Hornická 7, okres Opava, příspěvková organizace k 31. 12. 2016 dle předloženého 
návrhu. 

 
56/13a)Rada města Hlučína schválila úpravu rozpisu rozpočtu Základní školy dr. Miroslava 

Tyrše, Hlučín, Tyršova 2, okres Opava, příspěvková organizace k 31. 12. 2016 dle 
předloženého návrhu. 

 
56/14a)Rada města Hlučína schválila úpravu rozpisu rozpočtu Muzea Hlučínska, příspěvkové 

organizace města Hlučína k 31. 12. 2016 dle předloženého návrhu. 
 
56/15a)Rada města Hlučína schválila úpravu rozpisu rozpočtu Dětské rehabilitace 

příspěvkové organizace města Hlučína k 30.11.2016 dle předloženého návrhu. 
 
56/16a)Rada města Hlučína schválila úpravu rozpisu rozpočtu organizace Dům dětí a mládeže 

Hlučín, příspěvková organizace k 31. 12. 2016 dle předloženého návrhu. 
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56/17a)Rada města Hlučína schválila úpravu rozpisu rozpočtu Mateřské školy Hlučín, 

Severní, příspěvkové organizace k 31. 12. 2016 dle předloženého návrhu. 
 
56/18a)Rada města Hlučína schválila úpravu rozpisu rozpočtu Základní školy Hlučín-

Rovniny, okres Opava k 31. 12. 2016 dle předloženého návrhu. 
 

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


