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M Ě S T O   H L U Č Í N 
 

P O Z V Á N Í 
 

NA VEŘEJNÉ 

31. ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA  MĚSTA 
   
 

které se koná ve čtvrtek dne 16. listopadu 2017 v 16:00 hodin  

v Kulturním domě v Hlučíně. 
 

 

Program:         

 

1. Schválení programu zasedání Zastupitelstva města Hlučína dne 16. listopadu 2017. 

 

2. Zpráva ověřovatelů zápisů. 

 

3. Zpráva o činnosti orgánů města. 

 

4. Záležitosti odboru financí: 

 

a) Přehled o provedených rozpočtových opatřeních č. 12/2017 a č. 13/2017. 

b) Žádost Římskokatolické farnosti Hlučín. 

c) Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hlučína Moravskoslezskému kraji. 

d) Rozpočtové opatření č. 14/2017.  

 
5. Záležitosti odboru městského majetku: 

 

a) Prodej pozemku parc.č. 270/1 v k.ú. Bobrovníky – ul. Osvoboditelů 

b) Úplatné nabytí části pozemku parc.č. 226/7 v k.ú. Hlučín. 

c) Úplatné nabytí pozemku parc.č. 3088/89 v k.ú. Hlučín – GESTORE v.o.s. 

d) Úplatné nabytí pozemků v k.ú. Hlučín - lokalita OKD. 

e) Bezesmluvní užívání pozemků parc.č. 742 a 744/26 v k.ú. Hlučín. 

f) Nabytí části pozemku parc. č. 3520/3 v k. ú. Hlučín do majetku města Hlučína. 

g) Nabytí části pozemku parc. č. 3618 v k. ú. Hlučín do majetku města Hlučína. 

h) Prodej pozemku parc.č.1070/4 v k. ú. Hlučín (ul. Dlouhoveská). 

i) Žádost manželů Valvodových o prodeji nebo směně části pozemku parc. č. 4532/6 

v k.ú. Hlučín -ul. Malánky. 

j) Záměr prodeje části pozemků parc. č. 4494 a 370/2 v k.ú. Hlučín (ul. U Bašty). 

k) Záměr prodeje části pozemku parc. č. 4488/1 v k.ú. Hlučín (ul. Pode Zdí). 

l) Podklady pro zadání veřejné zakázky na realizaci projektu „Sanace, rekultivace a 

revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína – I.etapa“ 

m) Rozhodnutí o  uzavření Smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti 

při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní se společnosti 

GasNet, s.r.o.  
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6. Záležitosti odboru právního: 

 

a) Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

b) Dodatek č. 10 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Hlučín, 

Hornická 7, okres Opava, příspěvková organizace. 

c) Dodatek č. 7 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Muzeum Hlučínska, 

příspěvková organizaci. 

 

7. Záležitosti odboru vnitřních věcí: 

 

a) Odvolání předsedy a člena Osadního výboru Bobrovníky, volba  nového předsedy. 

b) Peněžité plnění (odměna) za práci ve výborech za období od 16.09.2016  

do 31.08.2017 předsedům a členům výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva města. 

 

8. Záležitosti odboru rozvoje: 

 

a) Poskytnutí peněžitého daru Svatováclavskému hudebnímu festivalu, z.s. 

b) Udělení souhlasu k jednání na KÚ MSK o možnosti převodu Základní školy Hlučín, 

Gen. Svobody 8, p. o. do správy města Hlučína  

 

9. Zpráva o činnosti Osadního výboru Hlučín-OKD za období říjen 2016 - září 2017. 

 

10. Zpráva o činnosti Osadního výboru Hlučín - Rovniny za období říjen 2016 – září 

2017. 

 

11. Zpráva o činnosti Osadního výboru Bobrovníky za období říjen 2016 – září 2017 

 

12. Zpráva o činnosti Osadního výboru Darkovičky za období říjen 2016 – září 2017 

 

13. Podněty, dotazy a připomínky členů zastupitelstva města.  

 

14. Připomínky a náměty občanů (max. 30 min.) 

 

15. Usnesení a závěr. 

 

 

 

 

Mgr. Pavel Paschek v.z. 

starosta města 

 

 

 


