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        V ý t a h  
U s n e s e n í 

 
   z 57. schůze Rady města Hlučína, konané dne 16. ledna 2017 

 

číslo 

usnes.:  O b s a h   u s n e s e n í  : 
_____________________________________________________________________________________ 
 
57/1a) Rada města Hlučína rozhodla o provedení rozpočtového opatření č. 20, 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 5.286 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 24.714 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 3.944,68 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 986,18 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 355,14 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 104513013 – Operační program Zaměstnanost - evropský podíl
         o 18.442,82 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 4.610,70 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 1.660,48 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 2.000 Kč 
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číslo 

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

 
s n í ž i l y 
běžné výdaje 
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      o 2.000 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 100 Kč 
 
z v ý š i l y 
kapitálové výdaje 
Organizační jednotka 7 – Odbor investic a správy městského majetku, oddíl-paragraf 
34-12 – Sportovní zařízení v majetku obce, číslo akce 0436 – Výstavba tělocvičny 
Darkovičky, položka 6121 – Budovy, haly, stavby   o 100 Kč. 
 

 

 
57/1b) Rada města Hlučína projednala rozpočtové opatření č. 1/2017 a doporučila 

zastupitelstvu města ke schválení dle upravené přílohy č. 1 - 4. 
 
57/2a) Rada města Hlučína projednala žádost Úřadu práce ČR, Krajské pobočky v Ostravě o 

souhlas obce ve smyslu § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné 
nouzi, ve znění pozdějších předpisů za účelem zajištění podkladů rozhodných pro 
nárok na dávky pomoci v hmotné nouzi dle Přílohy č. 1 a rozhodla udělit souhlas 
s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ostravě určil za osobu užívající byt dle 
návrhu uvedeného v Příloze č.  2 osobu, která užívá za účelem bydlení ubytovací 
zařízení Ubytovna Pode Zdí 150/17, 748 01  Hlučín.     

 
57/3a) Rada města Hlučína s účinností od 17.01.2017 odvolala na vlastní žádost pana Mgr. 

Jana Krömera z funkce člena Komise pro regeneraci městské památkové zóny.  
 
57/3b) Rada města Hlučína rozhodla o poskytnutí věcného daru do tomboly v hodnotě do 

10.000,-- Kč pro Společenský ples města Hlučína, konaný dne 28.01.2017 a v hodnotě 
do 7.000,-- Kč pro Bál  Hlučínska, konaný dne 04.02.2017.  

 
57/3c) Rada města Hlučína projednala a doporučuje Zastupitelstvu města Hlučína stanovit 

měsíční odměnu neuvolněným členům zastupitelstva: 
- za výkon funkce člena zastupitelstva, 
- za výkon funkce člena rady, 
- za výkon funkce předsedy výboru, 
- za výkon funkce předsedy komise, 
- za výkon funkce předsedy zvláštního orgánu, 
- za výkon funkce člena výboru, 
- za výkon funkce člena komise, 
- za výkon funkce člena zvláštního orgánu, 
- příplatek za počet obyvatel k výše uvedeným funkcím  
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číslo 

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

dle předloženého návrhu uvedeného v důvodové zprávě - variantě I. a současně 
doporučuje, že při souběhu výkonu dvou či více funkcí se odměna neuvolněnému 
členovi zastupitelstva poskytne jako součet měsíčních odměn stanovených pro 
jednotlivé funkce s jedním příplatkem za počet obyvatel. Zároveň Rada města Hlučína 
doporučuje Zastupitelstvu městu Hlučína poskytnout odměnu ve schválené výši 
neuvolněným členům zastupitelstva s účinností od 01.02.2017. 

 
57/3d) Rada města Hlučína projednala přípravu jednání 23. zasedání Zastupitelstva města 

Hlučína dne 26.01.2017 a stanovila program. 
  
57/4a) Rada města Hlučína projednala návrh na změnu složení komise místní Agendy 21 

a projektu Zdravé město Hlučín a rozhodla o odvolání Mgr. Aleny Münstrové a nově 
jmenovala Ing. Barboru Cáblovou a Mgr. Jana Latoně s účinností od 17.01.2017. 

 
57/4b) Rada města Hlučína projednala a schválila zapojení města Hlučína jako partnera bez 

finančního příspěvku do projektu Institutu komunitního rozvoje zaměřeného na 
vytvoření Střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko.  

 
57/4c) Rada města Hlučína stanovila plat ředitelky Dětské rehabilitace, s účinností od  

01.01.2017 dle předloženého návrhu. 
 
57/4d) Rada města Hlučína stanovila plat ředitelky příspěvkové organizace Základní škola a 

mateřská škola Hlučín-Darkovičky, příspěvková organizace s účinností od 01.01.2017 
dle předloženého návrhu. 

 
57/5a) Rada města Hlučína vzala na vědomí prohlášení demonstrujících občanů ze dne 

28.12.2016 požadujících zrušení obecně závazné vyhlášky č. 8/2016, o regulaci 
provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na území města Hlučína.  

 
57/5b) Rada města Hlučína projednala žádost o dočasné přerušení přijaté obecně závazné 

vyhlášky č. 8/2016 o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných 
her na území města Hlučína a doporučuje zastupitelstvu města Hlučína, aby vydalo 
obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017, o regulaci provozování sázkových her, loterií a 
jiných podobných her na území města Hlučína, dle předloženého návrhu. 

 
57/5c) Rada města Hlučína  rozhodla o vypovězení veřejnoprávních smluv podle § 63 odst. 1 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
uzavřených s obcemi  Píšť, Hať, Závada a Děhylov o výkonu přenesené působnosti 
speciálního stavebního úřadu a zároveň rada města Hlučína vzala na vědomí, že 
veřejnoprávní smlouva  o výkonu přenesené působnosti speciálního stavebního úřadu 
s obcí Darkovice, o jejímž uzavření rozhodla rada města Hlučína na své 37. schůzi pod 
bodem usnesení 37/3b) nebyla z důvodu následného nezájmu o uzavření této smlouvy 
ze strany obce Darkovice uzavřena.   
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číslo 

usnes.:  O b s a h   u s n e s e n í  : 
_____________________________________________________________________________________ 
 
57/6a) Rada města Hlučína rozhodla zadat zakázky uvedené v příloze č. 1 

 předkládaného materiálu obchodní společnosti TS Hlučín, s.r.o., Úzká 717/3,  
748 01 Hlučín, IČ 25887289. 

 
57/6b) Rada města Hlučína projednala žádost Základní umělecké školy Pavla Josefa 

Vejvanovského, Hlučín, p. o. a rozhodla o udělení souhlasu vlastníka se stavební 
úpravou dle předloženého návrhu.  

 
57/6c) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření nájemní smlouvy mezi Městem Hlučínem a 

nájemkyně na byt č. 3 o velikosti 2 + 1 v Hlučíně na ulici U Stadionu 1 na dobu 
určitou dle předloženého návrhu č. 1. 

 
57/6d) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření nájemní smlouvy mezi Městem Hlučínem a 

nájemcem na byt č. 7 o velikosti 1 + 1 v Hlučíně na ulici 1.máje 1, a to dle 
předloženého návrhu. 

 
57/6e) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření nájemní smlouvy mezi Městem Hlučínem a 

nájemcem na byt č. 12 o velikosti 1 + 0 v Hlučíně na ulici Opavská 23, a to dle 
předloženého návrhu.  

 
57/6f) Rada města Hlučína rozhodla o záměru pronájmu bytu č. 38 v Hlučíně, 1.máje 852/1 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 41,9 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 08.02.2017 

• stanovit složení pracovní skupiny na otevírání obálek dne 08.02.2017 dle 
předloženého návrhu.  
 
Rada města Hlučína si vyhrazuje zrušit toto výběrové řízení bez udání důvodu. 

 
57/6g) Rada města Hlučína projednala žádost o přednostní přidělení bytu č. 2 na adrese 

Hlučín, Zahradní 920/33 a rozhodla žádosti nevyhovět. 
 
57/6h)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 „Novostavba tělocvičny Hlučín-
Darkovičky“ za podmínek a rozsahu dle předložené přílohy.  
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číslo 
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_____________________________________________________________________________________ 
 
 Rada města Hlučína jmenovala členy komise ve zjednodušeném podlimitním řízení na 

veřejnou zakázku: „Novostavba tělocvičny Hlučín-Darkovičky“ 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: 
„Novostavba tělocvičny Hlučín-Darkovičky“ se mohou účastnit zástupci společnosti 
Unitender, s.r.o., se sídlem Jurečkova 16/1812, 702 00 Ostrava 1, IČ 25394495. 

 
57/6i)Rada města Hlučína rozhodla zrušit své rozhodnutí č. 56/7d) ze dne 19. prosince 2016 a 

zároveň 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. 

 
 
57/6j)Rada města Hlučína rozhodla zrušit své rozhodnutí č. 56/7c) ze dne 19. prosince 2016 a 

zároveň 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.  
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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. 
 

57/6k) Rada města Hlučína rozhodla zrušit své rozhodnutí č. 56/7b) ze dne 19. prosince 2016 
a zároveň 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. 

 
57/7a) Rada města Hlučína rozhodla o záměru prodeje zastavěné části pozemku parc. č. 

4488/1 v k.ú. Hlučín o výměře cca 2 m2 v k. ú. Hlučín, v rozsahu dle zákresu ve 
snímku katastrální mapy - po vyhotovení geometrického plánu.  

 
57/7b) Rada města Hlučína rozhodla o záměru pronájmu pozemků parc č. 744/27, 744/3, 

744/29 a 726/1  vše v k. ú. Hlučín o celkové výměře 8.000 m2 Základní organizaci 
Českého zahrádkářského svazu Družstevník, Hlučín, se sídlem Jaroslava Seiferta 
1332/19, 748 01 Hlučín. 

 
57/7c) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného 

břemene na pozemku parc. č. 6/1 v k. ú. Bobrovníky se společností ČEZ Distribuce, a. 
s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmoly, Teplická 874/8, pro umístění přípojky NN, za 
jednorázovou náhradu ve výši 7.200,-- Kč + zákonná sazba DPH. 

 
57/7d) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku 

parc. č. 1138/1 v k. ú. Darkovičky s investorem, pro stavbu „KOMUNIKACE PRO 
VÝSTAVBU RD V HLUČÍNĚ, UL. U ZÁMEČKU“. 
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57/7e) Rada města Hlučína rozhodla o záměru pronájmu nebytových prostor o výměře  

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

 
- formou výběrového řízení obálkovou metodou  
 
-  bez určení  minimální ceny pronájmu  nebytových prostor 
 
- na dobu neurčitou s výpovědní dobou dva měsíce  
 
S podmínkami  pronájmu: 
 
- Bufet by měl být otevřen minimálně 3 dny v týdnu/2 hodiny (nebo dle dohody) 

- Termín nového pronájmu od 01.04.2017 nebo dle dohody 

- Nájemce by měl poskytovat potraviny, drobnou drogerii, popř. další vhodnou  
   nabídku dle  domluvy (noviny, časopisy, aj.) 

- stanovila termín ukončení podávání nabídek do 17:00 hodin dne 27. února 2017 
 
- stanovila termín otevírání obálek a schválila komisi na otevírání obálek dle 
předloženého návrhu 

 
57/7f) 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 27. února 2017 
 
- stanovila termín pro otevírání obálek a schválila komisi na otevírání obálek dle 
předloženého návrhu 
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57/7g) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

inženýrské sítě k uložení tlakové kanalizační přípojky na pozemku parc. č. 494/12 v 
k. ú Bobrovníky s žadatelem, za jednorázovou náhradu ve výši 300,-- Kč/bm + DPH. 

 
57/7h) Rada města  Hlučína projednala  žádost o směnu části pozemku parc. č. 157/2, 

geometrickým plánem nově označené jako parc. č. 157/5 (ve vlastnictví  žadatelky)  za 
část pozemku parc. č. 495, geometrickým plánem nově označenou jako parc. č. 495/2 
(ve vlastnictví Města Hlučína) vše v k.ú. Bobrovníky, záměr směny nedoporučuje a 
předkládá zastupitelstvu města k rozhodnutí. 

 
57/7i) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření smlouvy o 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  

 
- od 1. března 2017, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou  tři měsíce  
 
- s nájemcem Obchodní společnost ADARDA, s.r.o. Růžová 2A/1907, 748 01 Hlučín,  
  IČ 29460590,   
 
- za cenu nájemného ve výši 48.000,-- Kč/rok, +  zákonná sazba DPH,   

 
s tím, že v  případě odstoupení výherce od uzavření nájemní smlouvy, budou 
prostory pronajaty zájemci druhému v pořadí. 

 
57/8a) 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 Kanalizace podél ul. Celní a 
změna trasy kanalizace v úseku Š2a-Š7 bude společnost KARO inženýrské sítě s.r.o., 
Železárenská 1267/21, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava s nejnižší 
cenou 1.376.485,51 Kč bez DPH. 

 
57/8b) 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 Obnova kanalizace ul. Horní, 
Hlučín bude společnost SUBLAND-TECH, s.r.o., Dlouhá 293/13, 747 17 Darkovice 
s nejnižší cenou 2.880.306,65 Kč bez DPH. 

 
57/8c) 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. Školní, Hlučín, Obnova kanalizace ul. Školní, Hlučín bude společnost SUBLAND-
TECH, s.r.o., Dlouhá 293/13, 747 17 Darkovice s nejnižší cenou 2.592.992,15 Kč bez 
DPH. 
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57/9a) Rada města Hlučína projednala souhlas k účasti v projektu IROP Výzva č. 46 - 

„Jazykové centrum na Základní škole Hlučín – Darkovičky“ a předkládá zastupitelstvu 
města k rozhodnutí. 

 
57/10a)Rada města Hlučína projednala souhlas k účasti v projektu IROP Výzva č. 46 - 

„Zřízení specializovaných odborných učeben, stavební úpravy a vybudování WC pro 
imobilní děti“ na Základní a mateřské škole Hlučín- Bobrovníky a předkládá 
zastupitelstvu města k rozhodnutí. 

 
57/11a)Rada města Hlučína rozhodla, že dodavatelem žací lodi pro příspěvkovou organizaci 

Sport a kultura Hlučín bude firma KUHN – BOHEMIA a. s., Jeremiášova  947/16, 
155 00 Praha 5, Stodůlky, IČ: 45242691 a rozhodla o uzavření smlouvy o dílo 
v souladu se zadávacími podmínkami stanovenými při výběrovém řízení s tím, že 
celková cena zakázky činí dle nabídky 5.576.000,-- Kč + DPH. 

 
57/12a)Rada města Hlučína projednala Dodatek č. 14 ke smlouvě o závazku veřejné služby 

ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti a o 
organizačním zajištění ostatní dopravní obslužnosti uzavřené dne 21.03.2009 mezi 
městem Hlučín, se sídlem Mírové náměstí 23, 748 01  Hlučín, IČ: 00300063 a 
dopravcem Dopravním podnikem Ostrava a.s. se sídlem Poděbradova  494/2, Ostrava 
– Moravská Ostrava, PSČ 702 00, IČ: 61974757 a Koordinátorem ODIS s.r.o. se 
sídlem Na Hradbách 1440/16, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a rozhodla Dodatek 
č. 14 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě  uzavřít 
dle předloženého znění s předběžným odborným odhadem prokazatelné ztráty ve výši 
3.599.959,-- Kč. 
 

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


