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ÚVODNÍ SLOVO TAJEMNÍKA 

Vážení občané,

letos Vám předkládáme komplexní zprávu o činnosti Městského úřadu Hlučín za rok 2018.

V této zprávě bychom vás rádi informovali o činnosti jednotlivých odborů městského úřadu a to především 
prostřednictvím počtů úkonů vyplývající z hlavní činnosti městského úřadu.

Rok 2018 byl rokem organizačních a personálních změn ve vedení města. Proběhly komunální volby  
a zároveň po 21 letech došlo ke změně na postu tajemníka Městského úřadu Hlučín. Nejvýznamnějších 
změn doznal odbor dopravy, který byl posílen na úseku zkušebních komisařů, na úseku evidence řidičů  
a řidičských oprávnění, na úseku registru vozidel a na úseku dopravních přestupků.

V roce 2018 proběhlo 9 výběrových řízení, které měly za cíl dostatečně personálně doplnit obsazení  
městského úřadu.

Městskému úřadu Hlučín se podařilo v roce 2018 bez jakýchkoli problémů zorganizovat komunální volby, 
zavést elektronický vyvolávací systém pro přepážkovou činnost na odboru dopravy nebo zkolaudovat obě 
nově postavené tělocvičny v Bobrovníkách a Darkovičkách.

Městský úřad Hlučín jako obecní úřad obce s rozšířenou působností zabezpečuje agendu pro dalších  
14 obcí nacházejících se ve správním obvodu. Zároveň na základě nedávných novel příslušných právních 
předpisů je městský úřad povinen poskytnout některé služby i občanům, kteří nejsou z tohoto správního 
obvodu. Toto zrušení místní příslušnosti přináší značné zvýšení vytížení zaměstnanců městského úřadu,  
i přes to poskytuje tyto služby v nadstandartní kvalitě. 

Věřím, že v této zprávě naleznete řadu zajímavých a přínosných informací. 

                       JUDr. Petr Čegan, tajemník
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MĚSTO HLUČÍN

Město Hlučín se nachází v Moravskoslezském kraji mezi Ostravou a Opavou, v okrese Opava, 10 km  
od Ostravy. Založeno bylo králem Přemyslem Otakarem II. kolem roku 1256. 

Počet obyvatel města v průběhu let pomalu klesá. Ke konci roku 2018 žilo ve městě 14 192 obyvatel.
Město Hlučín je také obcí s rozšířenou působností pro dalších 14 obcí (Bělá, Bohuslavice, Darkovice,  
Děhylov, Dobroslavice, Dolní Benešov, Hať, Kozmice, Ludgeřovice, Markvartovice, Píšť, Šilheřovice, 
Vřesina, Závada), ve kterých žije spolu s Hlučínem okolo 40 000 obyvatel.

Partnerskými městy Hlučína jsou slovenské město Ružomberok, polské město Namyslow a německé měs-
to Nebelschütz. Spolupráce je zaměřena zejména na kulturní aktivity, lidové tradice, školství, sport, malé  
a střední podnikání a partnerství na úrovni spolupráce orgánů veřejné správy.
Město užívá svůj historický znak a nově také od roku 2017 i logo města.

Svým občanům město nabízí dostupnou občanskou vybavenost, kulturní i sportovní vyžití. Kulturní  
a sportovní akce pořádá ve městě městská organizace Sport a kultura Hlučín, ale také zájmové organice, spolky 
i jednotlivci. Akce se konají po celém městě. Například ve Sportovně-rekreačním areálu u Hlučínského  
jezera, v kulturních domech, na zámku, na náměstí, kostelech, ve sportovní hale, nově vybudovaných  
tělocvičnách v Darkovičkách a Bobrovníkách. Dalším turistickým místem ve městě je Areál vojenského 
opevnění v městské části Darkovičky.
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VEDENÍ MĚSTA

Starosta zastupuje obec navenek.
Starostu a místostarostu volí do funkcí zastupitelstvo obce z řad svých členů.
Za výkon své funkce odpovídají zastupitelstvu obce.

Starosta (2014 – dosud):   Mgr. Pavel Paschek
e-mail:       starosta@hlucin.cz
telefon:       595 020 214

Místostarostka (2014 – září 2018):  Blanka Kotrlová
Místostarostka (říjen 2018 – dosud): Mgr. Petra Řezáčová
e-mail:       mistostarostka@hlucin.cz
telefon:       595 020 300

Tajemnice do 30. 6. 2018:   Ing. Jiřina Pudichová 
Tajemník od 1. 8. 2018:    JUDr. Petr Čegan
e-mail:       cegan@hlucin.cz
telefon:       595 020 300
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RADA MĚSTA

Rada města 2014-2018 
Mgr. Pavel Paschek (Občané pro Hlučín)
Blanka Kotrlová (ANO 2011)
Ing. Petr Adamec (KDU-ČSL)
Mgr. Lenka Breitkopfová (ANO 2011)
Ing. Rudolf Gogolín (Občané pro Hlučín)
Pavel Řeha (do 12. 8. 2016), Mgr. Jan Latoň (od 15. 9. 2016) (ANO 2011)
Mgr. Pavel Lindovský (Občané pro Hlučín)

Rada města 2018-2022
Mgr. Pavel Paschek (Občané pro Hlučín)
Mgr. Petra Řezáčová (KDU-ČSL)
Ing. Milan Glonka (ODS)
Vladimír Chlebiš (ODS)
Ing. Rudolf Gogolín (Občané pro Hlučín)
Jana Kameníčková (Občané pro Hlučín)
Mgr. Pavel Lindovský (Občané pro Hlučín)
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KOMISE RADY MĚSTA

Komise dopravní
Členové 2014–2018: Tomáš Bedrunka – předseda komise, Marek Halfar, Bc. Luděk Olšovský, Bc. Štěpán 
Drobík, Jiří Staněk, Ing. Václav Škvain, prap. Zdeněk Šmída, MUDr. Ladislav Kulaviak, Jan Hýža, Ing. Aleš 
Hanslík a Martin Obdržálek

Členové 2018–2022: Tomáš Bedrunka – předseda komise, Mgr. Lumír Prejda, Ing. Štěpán Drobík, Jiří Staněk, 
Ing. Václav Škvain, prap. Zdeněk Šmída, Dušan Stanke, Jan Hýža, Ing. Aleš Hanslík

Komise výstavby a rozvoje města
Členové 2014–2018: Ing. Helena Kubinová – předsedkyně komise, Ing. Václav Škvain, Ing. Dušan Kučera, 
Ing. Aleš Barták, Ing. arch. Eva Špačková, Ph.D., Ing. arch. Petr Hykel a Ing. Drahomír Zbořil

Členové 2018–2022: Ing. Helena Kubinová – předsedkyně komise, Ing. Václav Škvain, Ing. Dušan Kučera, 
Ing. Aleš Barták, Ing. arch. Eva Špačková, Ph.D., Jan Kania, Kristína Selníková

Komise pro tělovýchovu, sport a volný čas mládeže
Členové 2014–2018: Mgr. Miroslav Skoták – předseda komise, Mgr. Pavel Lindovský, Pavel Kaniok, Bc. Petr 
Breitkopf, Ing. Josef Trejtnar, Jiří Tkačík, Jana Ploticová, Martin Schmack, Lumír Honus, Bohumil Januška, 
František Košař

Členové 2018–2022: Mgr. Miroslav Skoták – předseda komise, Mgr. Pavel Lindovský, Ing. Tomáš Plaček, 
Bc. Petr Breitkopf, Ing. Josef Trejtnar, Jiří Tkačík, Jana Ploticová, Martin Schmack, Lumír Honus, Bohumil 
Januška, František Košař 11



Komise pro regeneraci městské památkové zóny
Členové 2014–2018: Ing. Jitka Koščáková – předsedkyně komise, Ing. Helena Kubinová, Ing. arch. Elena 
Malchárková, Mgr. Jaroslav Michna, Dagmar Nevřelová, Mgr. Jan Krőmer

Členové 2018–2022: Dagmar Nevřelová – předsedkyně komise, Ing. Helena Kubinová, Ing. arch. Elena
Malchárková, Mgr. Jaroslav Michna, Ing. arch. MgA. Pavel Nasadil, Ing. arch. Kateřina Dziadkowiec

Komise pro zaměstnání a podporu podnikání
Členové 2014–2018: Martin Obdržálek – předseda komise, Mgr. Bc. Leoš Jakubec, Ing. Tomáš Barták, René 
Baloušek, Tomáš Hájovský, Jiří Řehoř, Bohumil Šafran, Jiří Petermann
Ve volebním období 2018–2022 komise již nebyla zřízena. 

Komise kulturní
Členové 2014–2018: Mgr. Marie Drobíková – předsedkyně komise, Danuše Mutinová, Jana Kameníčková, 
Bohuslav Kotrla, Bc. Vendula Pospiechová, Mgr. Lukáš Krček a Mgr. Jindřich Honzík
Komise byla na začátku volebního období 2018–2022 sloučena s komisí pro školství a vzdělávání do nové 
komise s názvem Komise pro kulturu, školství a vzdělávání.

Komise pro školství a vzdělávání
Členové 2014–2018: Mgr. Petra Tesková – předsedkyně komise, Mgr. Lenka Breitkopfová, Mgr. Monika 
Kamradková, Marcela Košáková a Mgr. Monika Vokřínková
Komise byla na začátku volebního období 2018–2022 sloučena s kulturní komisí do nové komise s názvem 
Komise pro kulturu, školství a vzdělávání.
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Komise pro kulturu, školství a vzdělávání
Členové 2018–2022: Jana Kameníčková – předsedkyně komise, Mgr. Marie Drobíková, Jiří Janda, Pavel 
Cyrus, MgA. Petr Gerych, Mgr. Lukáš Krček, Mgr. Monika Kamradková, Vladimíra Philippová, Bc. Andrzej 
Cieślar
Komise vznikla nově ve volebním období 2018–2022 sloučením Komise kulturní a Komise pro školství
a vzdělávání.

Komise sociální
Členové 2014–2018: Mgr. Bc. Lukáš Volný – předseda komise, Mgr. Radmila Löwová, JUDr. Magdalena
Plačková, Mgr. Marek Adámek, DiS., Ing. Tereza Kubinová, Ing. Bohumila Černochová, Mgr. Bc. Leoš
Jakubec

Členové 2018–2022: Mgr. Marek Adámek – předseda komise, Mgr. Radmila Löwová, JUDr. Magdalena 
Plačková, Pavel Sobol, Bc. Sabina Lorencová, Mgr. Michal Sněhota, Mgr. Bc. Leoš Jakubec

Komise pro městskou zeleň
Členové 2018–2022: Mgr. Marie Drobíková – předsedkyně komise, Mgr. Milan Novák, Tomáš Hájovský,
Ing. Roman Šťastný, Ing. Aleš Barták, Ing. Elena Thiemlová, Ing. Tomáš Matýsek
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ZASTUPITELSTVO MĚSTA

Zastupitelstvo města Hlučína ve volebním období 2014-2018

Ing. Rudolf Gogolín (Občané pro Hlučín)
Mgr. Pavel Lindovský (Občané pro Hlučín)
Mgr. Pavel Paschek (Občané pro Hlučín)
JUDr. Magdalena Plačková (Občané pro Hlučín)
Mgr. Miroslav Skoták (Občané pro Hlučín)
Mgr. Lenka Breitkopfová (ANO 2011)
Blanka Kotrlová (ANO 2011)
Martin Obdržálek (ANO 2011)
Pavel Řeha (do 12. 8. 2016) (ANO 2011)
Mgr. Jan Latoň (od 15. 9. 2016) (ANO 2011)
Mgr. Naděžda Hladišová (ČSSD)
Ing. Pavol Kubuš (ČSSD)
Mgr. Jana Poláchová (ČSSD)
Jiří Sedláček (ČSSD)
Jiřina Fichnová (SNK ED)

Ing. Alfons Laňka (SNK ED)
Jiří Stařínský (SNK ED)
Ing. Petr Adamec (KDU-ČSL)
Tomáš Hájovský (KDU-ČSL)
Bc. Petr Breitkopf (NH)
Ing. Bernard Ostárek (NH)
František Košař (KSČM)
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ZASTUPITELSTVO MĚSTA

Zastupitelstvo města Hlučína ve volebním období 2018-2022

Mgr. Pavel Paschek (Občané pro Hlučín)
Mgr. Pavel Lindovský (Občané pro Hlučín)
Ing. Rudolf Gogolín (Občané pro Hlučín)
Jana Kameníčková (Občané pro Hlučín)
Mgr. Miroslav Skoták (Občané pro Hlučín)
Mgr. Jindřich Honzík (Občané pro Hlučín)
Tomáš Bedrunka (Občané pro Hlučín)
Mgr. Filip Chlebiš (Občané pro Hlučín)
Lukáš Tkačík (Občané pro Hlučín)
Ing. Alfons Laňka (SNK Evropští demokraté)
Bc. Martina Kotzurová (SNK Evropští demokraté)
Marie Hanusová (SNK Evropští demokraté)
Tomáš Hájovský (KDU-ČSL)
Mgr. Petra Řezáčová (KDU-ČSL)

Vladimír Chlebiš (ODS)
Ing. Milan Glonka (ODS)
Blanka Kotrlová (Dobrá volba 2016)
Pavel Cyrus (Hlučíňáci s podporou Pirátů)
Mgr. Petra Tesková (ANO 2011)
Mgr. Lenka Breitkopfová (ANO 2011)
Martin Obdržálek (ANO 2011)
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Finanční výbor
Členové 2014–2018: Ing. Bernard Ostárek – předseda výboru, Ing. Petr Adamec,
Ing. Kateřina Dančová, MBA, Ing. Rudolf Gogolín, Ing. Libor Hrubý

Členové 2018–2022: Ing. Rudolf Gogolín – předseda výboru, Ing. Eva Hýžová,
Ing. Kateřina Dančová, MBA, Ing. Vladimír Oleják, Ing. Petr Wanderburg

Kontrolní výbor
Členové 2014–2018: Ing. Pavol Kubuš – předseda výboru, František Košař,
Ing. Petr Heider, JUDr. Magdalena Plačková, Mgr. Petra Tesková

Členové 2018–2022: Blanka Kotrlová – předsedkyně výboru, Ing. Alfons Laňka,
Ing. Petr Heider, Ing. Bernard Ostárek, Mgr. Lenka Breitkopfová

FINANČNÍ A KONTROLNÍ VÝBOR 
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Osadní výbor Bobrovníky 
Členové 2014–2018: Ing. Tomáš Schoffer – předseda, Pavel Cyrus, Ing. Jiří Kubenka, Jakub Šimánek,  
Ing. Roman Šťastný, Ing. Martin Ostárek a Ing. Miroslav Honus
Členové 2018–2022: Jakub Šimánek – předseda, Pavel Cyrus, Ing. Jiří Kubenka, Ing. Roman Šťastný, 
Gabriela Teichmannová, Ing. Miroslav Honus, Lucie Slišková

Osadní výbor Darkovičky
Členové 2014–2018: Marie Hanusová – předsedkyně, Pavel Kaniok, Ing. Bohumila Černochová, Pavla  
Sulowská, Radim Kempný, Krista Vranešicová a Lukáš Tkačík
Členové 2018–2022: Lukáš Tkačík – předseda, Ing. Tomáš Matýsek, Gabriela Halfarová, Martina Kotzurová, 
Dominik Janiš, Radim Kempný, Jan Fojtík

Osadní výbor Rovniny
Členové 2014–2018: JUDr. Jaroslava Miketová – předsedkyně, Eduard Kuča, Alois Bialas, Bohuslav Kotrla, 
Ing. Václav Škvain, Pavel Tkačík a Irena Čechová
Členové 2018–2022: JUDr. Jaroslava Miketová – předsedkyně, Eduard Kuča, Danuše Mutinová, Ing. Václav 
Škvain, Alois Bialas, Pavel Tkačík, Irena Čechová

Osadní výbor sídliště OKD
Členové 2014–2018: Mgr. Miroslav Kosík – předseda, Mgr. Jan Latoň, Ladislava Mikendová, Tomáš Strakoš 
a Vladimír Neckař
Členové 2018–2022: Mgr. Jan Latoň – předseda, Aneta Pospíšilová, Ing. Tomáš Barták, Tomáš Strakoš,  
Vladimír Neckař, Ing. Hana Sousedíková, Michaela Witassková

OSADNÍ VÝBORY
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Město Hlučín je územní samosprávný celek, jež je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, veřejnoprávní korporací. 

Územní samosprávné celky jsou právnickými osobami. 

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
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v Kč
Brutto Korekce Netto

Aktiva celkem 1 304 862 170,66 292 444 397,59 1 012 417 773,07

Stálá aktiva 1 195 293 392,40 283 784 544,55 911 508 847,85

Dlouhodobý nehmotný majetek 21 747 020,61 12 276 579,37 9 470 441,24

Dlouhodobý hmotný majetek 966 697 359,65 271 497 373,98 695 199 985,67

Dlouhodobý finanční majetek 203 703 879,00 203 703 879,00

Dlouhodobé pohledávky 3 145 133,14 10 591,20 3 134 541,94

Oběžná aktiva 109 568 778,26 8 659 853,04 100 908 925,22

Zásoby 655 183,39 655 183,39

Krátkodobé pohledávky 36 124 450,53 8 659 853,04 27 464 597,49

Krátkodobý finanční majetek 72 789 144,34 72 789 144,34

v Kč Běžné období Minulé období
Pasiva celkem 1 012 417 773,07 941 349 953,59

Vlastní kapitál 931 878 429,99 881 848 878,12

Jmění účetní jednotky a upravující položky 547 879 613,55 534 439 901,05

Fondy účetní jednotky 6 848 590,02 18 797 553,82

Výsledek hospodaření 377 150 226,42 328 611 423,25

Cizí zdroje 80 539 343,08 59 501 075,47

Rezervy
Dlouhodobé závazky 49 605 650,39 27 614 098,95

Krátkodobé závazky 30 933 692,69 31 886 976,52

Běžné období

Rozvaha k 31. 12. 2018
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v Kč Běžné období Minulé období
Náklady celkem 272 296 515,02 228 342 240,09

Náklady z činnosti 203 647 335,57 166 992 673,59

Finanční náklady 355 290,06 125 621,26

Náklady na transfery 63 624 349,39 58 061 535,24

Daň z příjmu 4 669 540,00 3 162 410,00

Výnosy celkem 320 835 318,19 271 108 964,91

Výnosy z činnosti 80 999 584,70 53 364 750,48

Finanční výnosy 3 905 292,23 3 491 568,44

Výnosy z transferů 42 198 129,88 40 302 575,26

Výnosy ze sdílených daní a poplatků 193 732 311,38 173 950 070,73

Výsledek hospodaření
Výsledek hospodaření před zdaněním 53 208 343,17 45 929 134,82

Výsledek hospodaření běžného účetního období 48 538 803,17 42 766 724,82

Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2018
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v Kč Účetní období
Stav peněžních prostředků k 1. lednu 95 464 647,17

Peněžní toky z provozní činnosti 49 387 686,19

Výsledek hospodaření před zdaněním 53 208 343,17

Úpravy o nepeněžní operace 3 953 276,37

Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků -3 359 551,35

Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků -4 669 540,00

Přijaté podíly na zisku 255 158,00

Peněžní toky z dlouhodobých aktiv -105 782 809,96

Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv -112 939 972,36

Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv 7 157 162,40

Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv
Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek 33 719 620,94

Celková změna stavu peněžních prostředků -22 675 502,83

Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření
Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni 72 789 144,34

Kontrolní číslo 72 789 144,34

Rozvaha 72 789 144,34

Příjmové a výdajové účty

Přehled o peněžních tocích k 31. 12. 2018
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ČLENĚNÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU HLUČÍN

Členění Městského úřadu Hlučín
Struktura úřadu v roce 2018:
Starosta – Mgr. Pavel Paschek
Místostarostka – Blanka Kotrlová (volební období 2014–2018)
Místostarostka – Mgr. Petra Řezáčová (volební období 2018–2022)
Interní audit – Ing. Gabriela Piatková
Tajemnice – Ing. Jiřina Pudichová (do 30. 6. 2018)
Tajemník – JUDr. Petr Čegan (od 1. 8. 2018)
 Odbor vnitřních věcí – Mgr. Ing. Zbyněk Plura
 Odbor informatiky – Ing. Pavel Provazník
 Odbor právní – Mgr. Tomáš Volný
 Odbor správních agend – Ing. Liběna Mrázková
 Odbor financí – Ing. Krista Šoferová
 Odbor výstavby – Ing. Pavel Křižák
  Oddělení strategií a plánování – Ing. arch. Jan Richter
  Oddělení silničního hospodářství – Ing. Lukáš Vlach
 Odbor rozvoje – Mgr. Darina Krejzlová
 Odbor investic – Ing. Gabriela Dihlová
 Odbor městského majetku – Ing. Miroslav Zmrzlík
 Odbor životního prostředí a komunálních služeb – RNDr. Soňa Prášková
 Odbor sociálních věcí – Ing. Lenka Petermannová
 Odbor dopravy – Ing. Robert Vitásek
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Počet zaměstnanců zařazených do Městského úřadu k 31. 12. 2018: 117

Rozdělení úkolů v samostatné působnosti: 
Volební období 2014 – 2018: 
Starosta města Hlučína: interní audit, odbor vnitřních věcí, odbor právní, odbor financí, odbor správních 
agend, odbor dopravy, odbor sociálních věcí, obchodní společnosti, které město Hlučín ovládá.

Místostarostka města Hlučína: odbor výstavby, odbor informatiky, odbor rozvoje, odbor investic, odbor 
městského majetku, odbor životního prostředí a komunálních služeb, příspěvkové organizace, jejichž  
zřizovatelem je město Hlučín.

Volební období 2018 – 2022: 
Starosta města Hlučína: interní audit, odbor vnitřních věcí, odbor investic, odbor městského majetku, odbor 
životního prostředí a komunálních služeb, odbor správních agend, odbor výstavby, obchodní společnosti, 
které město Hlučín ovládá, příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je město Hlučín, a to: Muzeum 
Hlučínska, příspěvková organizace, se sídlem Zámecká 286/4, 748 01 Hlučín, IČ: 71230530.

Místostarostka města Hlučína: odbor informatiky, odbor rozvoje, odbor právní, odbor financí, odbor  
dopravy, odbor sociálních věcí, ostatní příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je město Hlučín.

Tajemník městského úřadu: zajišťuje výkon přenesené působnosti s výjimkou věcí, které jsou zákonem 
svěřeny radě města nebo zvláštnímu orgánu města, plní úkoly uložené mu zastupitelstvem města, radou 
města nebo starostou, stanoví podle zvláštních právních předpisů platy všem zaměstnancům zařazeným 
do městského úřadu, plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů 
vůči zaměstnancům, vydává spisový řád, skartační řád a pracovní řád městského úřadu a další vnitřní  
směrnice, nevydává-li je rada města, a příkazy tajemníka městského úřadu.
Tajemník městského úřadu je odpovědný za plnění úkolů městského úřadu v samostatné a přenesené 
působnosti starostovi.
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ODBORY MĚSTSKÉHO ÚŘADU HLUČÍN

Interní audit – Ing. Gabriela Piatková

Počet zaměstnanců: 1
Interní audit vykonává kontrolu se zaměřením na hospodaření s veřejnými prostředky, zajišťuje provádění 
interního auditu a plnění povinností vyplývajících z právních předpisů nebo uložených na základě  
těchto předpisů.  Zajišťuje kontinuitu plánování, organizování, usměrňování kontroly a plnění zpravodajské  
povinnosti způsoby, uvedenými v zákoně č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

- Počet provedených auditů: 9
- Počet vykonaných veřejnosprávních kontrol: 29 
 - z toho u příspěvkových organizací zřízených městem Hlučínem: 21
 - u příjemců veřejné finanční podpory: 8
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Odbor vnitřních věcí – Mgr. Ing. Zbyněk Plura

Počet zaměstnanců: 22
Je odborem městského úřadu pro zabezpečení činnosti sekretariátu starosty, sekretariátu místostarostky 
a tajemníka. Je odborem městského úřadu pro organizační zajištění činnosti zastupitelstva města, rady 
města a městského úřadu. Sjednocuje postup městského úřadu při zajišťování práv občana na poskytování 
informací. Zajišťuje činnost úseku Czech POINT. Vede personální a platové agendy zaměstnanců města 
včetně zaměstnanců zařazených do Městské policie Hlučín. Zabezpečuje všestrannou péči o archiválie  
a jejich zpracování, zabezpečuje metodickou a kontrolní činnost v oblasti spisové služby pro městský úřad. 

Plní úkoly v oblasti požární ochrany na úrovni města a zabezpečuje pojištění nemovitého i movitého  
majetku ve vlastnictví města. Další náplní činnosti odboru je zajišťování výkonu státní správy dle zákona  
o zajišťování obrany České republiky. Odbor za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu  
zajišťuje účast zástupce městského úřadu v odvodních komisích u krajského vojenského velitelství, přípravu 
hospodářských opatření a jejich přijetí po vyhlášení krizových stavů, včetně přípravy na jejich řešení  
a řešení krizových situací, které ohrožují životy, zdraví, značné majetkové hodnoty nebo životní prostředí  
ve správním obvodě města. Odbor zajišťuje sledování a vyhodnocování změn zákona o ochraně osobních 
údajů.
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Statistika za rok 2018:

- Počet Rad města Hlučína: 30
- Počet Zastupitelstev města Hlučína: 8
- Statistika Czech Point:
  Výpis z katastru nemovitostí: 184
  Výpis z rejstříku trestů: 369
  Konverze dokumentů: 410
  Ostatní: 348

- Personální záležitosti: 
  Nástup nových zaměstnanců: 14 osob
  Odchody zaměstnanců: 11 osob
  Počet výběrových řízení: 9 
  Poptávky na obsazení volného pracovního místa: 5
  72,18 %  žen (96 osob),  27,82 % mužů (21 osob + 16 strážníků Městské policie)
  46,62 % zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním (18 mužů a 44 žen)
  Věková struktura zaměstnanců:
   8,27 % zaměstnanců ve věku 21-30 let, 
   27,07 % zaměstnanců ve věku 31-40 let, 
   31,58 % ve věku 41-50 let, 
   29,32 % zaměstnanců 51-60 let,
   3,76 % zaměstnanců nad 61 let
  Doba trvání pracovního poměru: do 5 let 32,33 %, do 10 let 17,29 %, 15 let 21,05%,  
  do 20 let 9,77 %, nad 20 let 19,55 %
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Odbor informatiky – Ing. Pavel Provazník

Počet zaměstnanců: 4
Je odborem městského úřadu pro zabezpečování správy informačních a komunikačních technologií.  
Pečuje o rozvoj a obnovu hardwaru, softwaru, počítačové sítě, telefonních linek, implementuje egovernment  
na městském úřadě.

Odbor právní – Mgr. Tomáš Volný

Počet zaměstnanců: 5
Je odborem městského úřadu, který zabezpečuje v konkrétních složitých případech pro odbory městského 
úřadu právní konzultaci při plnění jejich úkolů v oblasti samosprávy a ve zvláště složitých případech  
v oblasti státní správy. Zpracovává právní předpisy města, připomínkuje smlouvy a vyjadřuje se k zásadním 
vnitřním směrnicím městského úřadu. Zastupuje město v soudních řízeních na základě pověření či udělené 
plné moci. Vede agendu obecně prospěšných prací. Vymáhá pohledávky v působnosti jednotlivých odborů 
městského úřadu ve fázi soudního řízení, resp. výkonu rozhodnutí. Zabezpečuje správní činnosti na úseku 
přestupků.

PŘESTUPKY:
V r. 2018 bylo nově zaevidováno 317 případů přestupků, z toho některé se týkaly 2 či více obviněných,  
některé případy zahrnovaly 2 či více skutkových podstat.
Jedná se o následující přestupky spadající do kompetence odboru právního:
- podle zák. č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a to přestupky 
proti veřejnému pořádku, přestupky proti majetku, přestupky proti občanskému soužití, přestupky proti 
pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku v územní samosprávě,
- podle zák. č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění 
pozdějších předpisů,
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- podle zák. č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších 
předpisů,
- podle z. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
- podle z. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě uzavřených veřejnoprávních smluv odbor právní řeší přestupky rovněž pro 12 obcí ve správním 
obvodu města Hlučína jako obce s rozšířenou působností, konkrétně pro obce Děhylov, Dobroslavice, Bělá, 
Závada, Bohuslavice, Kozmice, Píšť, Darkovice, Šilheřovice, Hať, Markvartovice, Dolní Benešov.

ZPRÁVY O POVĚSTI:
Odbor právní podává tzv. zprávy o pověsti osob obsahující informace o spáchaných přestupcích:
- pro orgány činné v trestním řízení (Policie ČR, soudy),
- pro zdravotní pojišťovny,
- podle zák. č. podle zák. č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění 
pozdějších předpisů.
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Počet pohledávek k 31.12.2018 
Počet pohledávek k 

31.12.2018
Počet nových pohledávek 
za období 1.1.-31.12.2018

Neuhrazené pohledávky v 
Kč k 31.12.2018

Poplatky - komunální odpad 2082 20 1 816 521,08

Poplatky - psi 38 1 45 160,76

Poplatky - veřejné prostranství 0 0 0

Poplatky - vstupné 0 0 0

Poplatky - VHP - místní 0 0 0

Zrušené místní poplatky - alkohol 0 0 0

Výtěžky VHP 0 0 0

Poplatky - správní 0 0 0

Školné 2 0 568

Stravné 2 0 1 088,00

Faktury OISMM 9 2 40 192,00

Faktury ostatní 1 0 0

Faktury MP 0 0 0

Pronájem pozemky 0 0 0

Nájemné 193 27 1 751 123,63

Poplatky z prodlení 202 27 663 871,57

Pokuty MP 205 14 90 565,67

Pokuty PA - pohledávky 503 66 492 246,96

Pokuty OD 546 120 3 594 558,36

Pokuty stavební 1 0 0

Pokuty ostatní (ostatní odbory) 100 48 102 998,91

Pokuty OKU 0 0 0

Vrácení soc. dávky - minulé roky 66 0 655 941,77

Vrácení soc. dávky - výživné 2 0 83 582,00

Náklady řízení, exekuční náklady 85 0 112 566,00

Ostatní příjmy 6 2 10 920,00

Nájemné - nebytové prostory 5 0 77 354,00

Půjčky fond rozvoje bydlení 1 0 26 478,00

Půjčka základní běžný účet 0 0 0

Celkem 4049 327 9 565 736,71
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Odbor správních agend – Ing. Liběna Mrázková

Počet zaměstnanců: 12
Je odborem městského úřadu, který zabezpečuje výkon státní správy na úseku matriky, občanských  
průkazů, cestovních dokladů, evidence obyvatel a živnostenského úřadu. Zajišťuje výkon státní správy 
vyplývající z práva volebního a ze zákona o místním referendu. Zabezpečuje správní činnosti při sčítání 
lidu, domů a bytů. Zajišťuje ochranu utajovaných informací. Provádí ověřování shody opisu nebo kopie  
s listinou a ověřování pravosti podpisu. Je dozorovým orgánem nad dodržováním povinností stanovených 
zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 353/2003 
Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před  
kodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů. Vede evidenci zemědělského podnikatele 
podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

Počet obyvatel města Hlučína k 1. 1. 2019     14 192 
z toho 
 - občané ČR     14 068  
 - cizinci                          124

z toho
 - muži         6 919
 - ženy                        7 273

V roce 2018 se narodilo 133 dětí, z toho 67 chlapců a 66 děvčat, místem narození je nejčastěji Ostrava,  
v Hlučíně se narodily 2 děti. Mezi nejoblíbenější dívčí jména patřila Sofie, následovala Natálie a třetí příčku 
obsadila Eliška.
Mezi nejčastější jméno chlapců v roce 2018 patřilo Jakub, na druhé příčce se umístil Tomáš a třetím  
nejoblíbenější jménem bylo Patrik. Mezi netradiční jména, která rodiče dávali svým dětem v Hlučíně,  
patřila u dívek např. Berta, Laila, u chlapců pak jména Elliot, Yassin. Rodiče dali dětem i dvě jména,  
např. Ela Justina, Marie Hedvika, Luisa Marlene, Sofie Klára, Mateo Boris, Sebastian Josef. 35



V roce 2018 zemřelo 158 občanů, z toho 72 mužů a 86 žen. 
V roce 2018 se do města Hlučína přistěhovalo 299 občanů a 315 občanů se odstěhovalo.
K 31. 12. 2018 mělo 444 občanů adresu místa trvalého pobytu – adresu Městského úřadu Hlučín.

Ve správním obvodu matričního úřadu Hlučín bylo v roce 2018 uzavřeno 92 manželství, z toho 35  
církevních sňatků. Sňatečné obřady se převážně konaly v obřadní síni Městského úřadu Hlučín. Mimo  
stanovené místo bylo uzavřeno 11 manželství, a to nejvíce v Kozmicích.  V roce 2018 byla uzavřena  
manželství i s cizím státním příslušníkem, např. z Polska, Slovenska a USA. V rámci matričního úřadu 
Hlučín bylo souhlasným prohlášením rodičů určeno otcovství k 95 nenarozeným dětem. Za rok 2018 bylo  
provedeno 2 220 vidimací a legalizací.

Za rok 2018 byly Městským úřadem Hlučín vydány osobní doklady:
občanské průkazy celkem  12 404
Vyřízení občanských průkazů    6 940
z toho např.
- první občanský průkaz           783 
- uplynutí vyznačené doby     1 989
- změna trvalého pobytu       930
- ztráta a odcizení       1 432
Výdej občanských průkazů     5 464

cestovní doklady celkem    7 922
Vyřízení cestovních dokladů    4 850
z toho 
- cestovní pasy       4 837
- ostatní            13
Výdej cestovních dokladů                3 072
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Příjmy odboru správních agend za rok 2018 byly ve výši 1 918 995 korun

z toho např.
- občanské průkazy                    113 300 korun
- cestovní doklady      1 265 900 korun
- matrika                                            135 172 korun 
- úsek živnostenský úřad                  288 640 korun

Živnostenské podnikání
PODNIKATELÉ
Počet evidovaných podnikatelů v režimu živnostenského zákona se sídlem v Hlučíně 
(stav k 31.12.2018):
fyzické osoby:    2488
zahraniční fyzické osoby:            9
právnické osoby:     304
zahraniční právnické osoby:        1
celkem:    2802
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ŽIVNOSTI

Celkový počet evidovaných živnostenských oprávnění u podnikatelů se sídlem v Hlučíně ke dni 
31.12.2018:    3911

Od 01.01.2018 do 31.12.2018 vzniklo celkem 169 nových živnostenských oprávnění u 138 podnikatelů  
se sídlem v Hlučíně (23 živností koncesovaných, 93 živností volných, 18 živností vázaných a 35 živností 
řemeslných). Od 01.01.2018 do 31.12.2018 zaniklo celkem 120 živnostenských oprávnění u 87 podnikatelů 
se sídlem v Hlučíně (4 živnosti koncesované, 81 živností volných, 7 živností vázaných a 28 živností řemesl-
ných.
 
Zemědělský podnikatel
Počet evidovaných zemědělských podnikatelů z Hlučína dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění 
pozdějších předpisů (stav  k 31.12.2018):

fyzické osoby:   25
právnické osoby:    2
celkem:   27

V roce 2018 nepožádal o zápis do evidence zemědělského podnikatele žádný subjekt s trvalým pobytem 
nebo sídlem v Hlučíně, žádost o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele nebyla osobou z Hlučína 
loni podána rovněž žádná.
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v Kč
Schválený rozpočet 

2018

Skutečné 
plnění/čerpání k 

31. 12. 2018

Příjmy celkem 259 609 686,00 324 859 407,36

Daňové příjmy 198 740 100,00 212 118 084,56

Nedaňové příjmy 27 837 386,00 34 339 174,51

Kapitálové příjmy 1 500 000,00 5 931 897,00

Přijaté dotace 31 532 200,00 72 470 251,29

Výdaje celkem 341 996 986,00 368 061 108,86

Běžné výdaje 222 843 074,00 249 148 329,62

Kapitálové výdaje 119 153 912,00 118 912 779,24

Saldo příjmy-výdaje -82 387 300,00 -43 201 701,50

Financování+- 82 387 300,00 43 201 701,50

Odbor financí – Ing. Krista Šoferová

Počet zaměstnanců: 8
Je odborem městského úřadu, který zabezpečuje práce na vyhotovení návrhu rozpočtu a jeho úprav,  
sleduje a vyhodnocuje jeho čerpání a plnění, zabezpečuje činnosti spojené s financováním města, 
příspěvkových organizací a městské policie (evidence a úhrada veškerých plateb). Vede účetnictví o stavu  
a pohybu majetku, o všech příjmech a výdajích, o fondovém hospodářství, zápůjčkách, úvěrech  
a jejich splátkách, cizích prostředcích, akciích, podílech a jiných cenných papírech, zabezpečuje vhodné  
zhodnocování dočasně volných finančních prostředků a dodržování vztahů ke státnímu rozpočtu a stát-
ním fondům v souladu s platnými právními předpisy.  Je správcem místních poplatků – poplatku ze psů  
a poplatku za užívání veřejného prostranství. Zabezpečuje jednotnou metodiku rozpočtu, účetnictví, daní. 
Zajišťuje vymáhání pohledávek města v rámci odboru do fáze soudního řízení. Rozpočet města Hlučína 
na rok 2018 schválili zastupitelé na svém posledním zasedání roku 2017 ve čtvrtek 14. prosince.

Plnění a čerpání rozpočtu města Hlučína je podrobněji uvedeno v příloze této výroční zprávy. 
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Místní poplatek ze psů:
Počet poplatníků: 1 289  
Počet ohlášených psů: 1 461 Výnos z poplatků ze psů za rok 2018: 375 714,-Kč

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství.
Počet poplatníků: 100
Výnos z poplatků za užívání veřejného prostranství za rok 2018: 207 263,-Kč
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Odbor výstavby – Ing. Pavel Křižák

Počet zaměstnanců: 12
Je odborem městského úřadu, který vykonává státní správu na úseku územního plánování a stavebního 
řádu, včetně státního stavebního dohledu a na úseku pořizovatele územně plánovací dokumentace. Zabývá 
se vytvářením programu obnovy a rozvoje města a sleduje postupnou realizaci územního plánu města.  
Zajišťuje zpracování studií a záměrů města na základě požadavků a podmínek odborů města. Vykonává 
přenesenou působnost v oblasti státní památkové péče dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů. Vydává koordinované stanovisko a závazné koordinované stanovisko.

V rámci výkonu státní správy v oblasti působnosti obecního úřadu s rozšířenou působností plní funkci  
silničního správního úřadu, speciálního stavebního úřadu pro silnice II. a III. třídy, místní komunikace  
a veřejně přístupné účelové komunikace, řeší stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních 
komunikacích.

územní rozhodnutí a opatření 130
společné povolení a opatření 100
stavební povolení a opatření 157
kolaudace a opatření  122
odstranění staveb                        2
povolení výjimky                        20
ostatní                                                         261

Přehled vydaných rozhodnutí a opatření stavebního úřadu Hlučín
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Památková péče: 2018 - vydáno 11 rozhodnutí a 12 závazných stanovisek.

Územní plánování  2018 - vydáno 344 závazných stanovisek a vyjádření

Kromě vydávání závazných stanovisek a vyjádření je hlavní činností oddělení strategií a plánování průběžné 
pořizování Územních plánu a jejich změn, Zpráv o uplatňování územních plánů, Územních studii a Územně 
analytických podkladů pro 15 obcí ve svém správním obvodu. Tato činnost je soustavná a dlouhodobá. 
Průměrně trvá pořízení jednoho  územního plánu nebo jeho změny v rozmezí od cca 2 až po 7 let.  
Kromě toho oddělení strategií a plánování zajišťuje pro město Hlučín pořízení studií investičních záměrů  
a  organizaci architektonických soutěží.

Koordinovaná stanoviska 305
Změna stavby před dokončením 3
Kolaudace staveb 25
Ohlášení stavebních úprav 3
Nařízení odstranění stavby 1
Stavební povolení 16
Stavební povolení - veřejnoprávní smlouva 0
Povolení připojení komunikace 1
Povolení připojení sousední nemovitosti 44
Povolení umístění inž. sití 24
Povolení umístění a skládaní věcí - předzahrádky 28
Povolení kulturních a společenských akcí 21
Povolení provádění stavebních prací 19
Povolení uzávěr komunikací 25
Stanovení přechodného dopravního značení 55
Stanovení trvalého dopravního značení 16
Povolení vyhrazeného parkování ZTP 1
Udržovací práce 0
Ostatní 7
Celkem 594

Doručené žádosti OSH za rok 2018
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Odbor rozvoje – Mgr. Darina Krejzlová

Počet zaměstnanců: 5
Vykonává samostatnou a přenesenou působnost v oblasti regionálního rozvoje, koordinuje rozvojové  
aktivity města v jednotlivých dílčích projektech (např. komunitní plánování, Agenda 21). Podílí se na  
zajištění rozvoje sportu, kulturního a společenského života a dalších volnočasových aktivit ve městě.
Zajišťuje úkoly v samostatné a přenesené působnosti v oblasti školství podle zákona č. 561/2004 Sb.,  
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdě-
jších předpisů, zabezpečuje státní správu vyplývající z práva shromažďovacího.

Podáno 2017, čerpáno 2018 (Strat. plán až do 2020)
- Strategické plánování města Hlučína
- Nové informační systémy a bezpečnost TC Hlučín
- Zdravý podzim života v Hlučíně
- Bezpečnost seniorů v Hlučíně
- Obnova veřejného osvětlení Hlučín - Darkovičky a Hlučín - Bobrovníky

Podáno i čerpáno 2018
- Doprava hlučínských žáků do vzdělávacích institucí
- Udržitelný rozvoj města Hlučína
- Obnova zeleně kolem ulice Ostravské v Hlučíně
- Hlučín - MKDS - VII. etapa

Podáno 2018, čerpáno bylo/bude 2019 - 2020
- Ekologické zemědělství dětem
- Aktivní stáří v Hlučíně
- Zábava a vzdělávání seniorů v Hlučíně
- Fotovoltaická elektrárna pro Městský úřad Hlučín
- WIFI4EU
- Objekt šaten a zázemí SK FC Hlučín a TJ Hlučín 45





Odbor investic – Ing. Gabriela Dihlová

Počet zaměstnanců: 9
Je odborem městského úřadu pro usměrňování a řízení výstavby na území města, financované z rozpočtu 
města, z dotací a úvěrů města. Na těchto stavbách zajišťovaných městem plní funkci investora. Provádí 
správu budov, bytů, staveb, místních a účelových komunikací, chodníků, dopravních značek, veřejného 
osvětlení, hřišť, drobných sportovišť, městského mobiliáře, a dalšího majetku, který má ve správě, sleduje 
technický stav tohoto majetku, provádí jeho údržbu a opravy, zabezpečuje služby související s užíváním to-
hoto majetku, dodávky energií a revize technických zařízení. Uzavírá nájemní smlouvy na byty, vypočítává 
výši nájemného (v souladu s rozhodnutím rady), stanovuje výši záloh za služby spojené s užíváním bytu 
včetně jejich vyúčtování.
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Rozpočet
v Kč

Stavební úpravy ulice Rovniny STRABAG, a. s. 15 497 806,00

Výstavba tělocvičny Bobrovníky Ostravské stavby, a. s. 29 715 048,58

Prostor před kulturním domem včetně navazujících parků SKANSKA, a. s. 23 328 980,32

Protipovodňové opatření pro město Hlučín EMPEMONT s. r. o. 8 251 910,00

Výstavba tělocvičny Darkovičky
„Společnost pro Hlučín“ - COMMODUM, 
spol. s. r. o., SWIETELSKY stavební s. r. o.

30 982 312,99

Vítací tabule ve vjezdech do Hlučína Machovský, s. r. o. 71 995,00

Městský kamerový systém KaP systém, s. r. o. 126 808,00

Regenerace panelového sídliště OKD východ – náměstí Eurovia CS, a. s. 9 100 000,00

Komplexní řešení zeleně – lokalita blízko ZŠ Dr. M. Tyrše SEMITA DS, s. r. o. 5 046 803,00

Chodník na ulici Kozmická TS Hlučín, s. r. o. 341 028,00

Parkoviště u DDM Hlučín Rosis, s. r. o. 2 291 820,94

Oprava chodníku ulice Ostravská (U Renaultu) TS Hlučín, s. r. o. 157 453,00

Propojení ulice Hrnčířská a ulice Školní Nosta, s. r. o. 7 705 102,00

Oprava chodníku ulice ČSA (od J. Nerudy po most) TS Hlučín, s. r. o. 510 959,00

Oprava chodníku před rodinnými domy na ulici Hornické TS Hlučín, s. r. o. 495 358,00

Semafor na ulici Zahradní Eltodo, a. s. 447 676,00

TS Hlučín, s. r. o.,
SILNICE MORAVA s. r. o.

Chodník Dukelská (od kulturního domu po Hrušku) TS Hlučín, s. r. o. 602 480,00

TS Hlučín, s. r. o.,
ALPINE Bau CZ a. s.
TS Hlučín, s. r. o.,
ALPINE Bau CZ a. s.

Název Realizační firma

Akce započaté v roce 2017, pokračující v roce 2018

Oprava povrchu ulice Horní včetně chodníků 1 897 071,93

Opravy chodníků ulice J. Seiferta a ulice Dukelská 1 406 814,71

Oprava chodníku a povrchu ulic Květná a Krátká 772 877,49

Investiční akce 2018



TS Hlučín, s. r. o.,
ALPINE Bau CZ a. s.
TS Hlučín, s. r. o.,
ALPINE Bau CZ a. s.
TS Hlučín, s. r. o.,
ALPINE Bau CZ a. s.

Chodník ulice Písečná (od kaple po točnu 34) TS Hlučín, s. r. o. 1 573 143,00

Oprava chodníku u ZŠ Rovniny (Dukelská) TS Hlučín, s. r. o. 2 171 929,00

Oprava chodníku ulice Jarní TS Hlučín, s. r. o. 474 108,00

Oprava fasády a střechy Kulturního domu Hlučín Tomáš Straub, s. r. o. 3 894 274,00

Oprava chodníku spojující ulici Jarní a Severní TS Hlučín, s. r. o. 276 309,00

Oprava chodníku ulice P. Strádala TS Hlučín, s. r. o. 499 384,00

Obnova veřejného osvětlení
Hlučín-Darkovičky a Hlučín-Bobrovníky

Oprava chodníku Malánky TS Hlučín, s. r. o. 900 000,00

Pergola do parku volnočasových aktivit Darkovičky Josef Stařinský 113 449,60

Rekonstrukce ústředního topení a teplé užitkové vody 
v bytovém domě ČSA 5, 7, 9

Řehoř, s. r. o. 1 267 852,00

Oprava ulice Boční STRABAG, a. s. 361 772,00

Oprava povrchu ulice Na Závodí STRABAG, a. s. 359 523,00

Oprava střechy ZUŠ MGL střechy, s. r. o. 235 795,00

Celkem: 155 562 180

MKK lightservis, s. r. o. 3 201 154,00

Oprava povrchu ulic Na Valech a Úzká 475 014,59

Oprava povrchu ulice Růžová 595 736,76

Oprava povrchu ulice Školní 412 430,74

V roce 2018 bylo pronajato 313 městských bytů.
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Odbor městského majetku – Ing. Miroslav Zmrzlík

Počet zaměstnanců: 5
Zabezpečuje úkoly vyplývající ze samostatné působnosti města, týkající se zajišťování správy nemovitého 
majetku města - pozemků, s výjimkou pozemků, které byly svěřeny k hospodaření právnickým osobám 
zřízených městem. Zajišťuje nabývání veškerého nemovitého majetku a jeho převody z vlastnictví města. 
Realizuje výprosy, výpůjčky, a dlouhodobé nájmy a pachty nemovitého majetku, s výjimkou nájmů bytů.

Odbor městského majetku se zabývá zejména problematikou týkající se prodeje, pronájmu a nabývání 
nemovitostí. Zároveň řeší žádosti týkající se zatížení pozemků ve vlastnictví města věcnými břemeny  
a ve spolupráci s odborem výstavby a odborem investic uděluje souhlasy vlastníka pozemku k umístění 
staveb na městských pozemcích nebo v jejich blízkosti. Pod odbor spadá projekt Sanace, rekultivace  
a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína. Na základě podnětů občanů, společností a politického 
vedení v roce 2018 předložilo k projednání orgánům města 246 materiálů.

Odbor městského majetku eviduje v jednotlivých katastrálních územích:
k. ú. Hlučín                          1.187 parcel o celkové výměře  2.241.127 m2
k. ú. Darkovičky                     133 parcel o celkové výměře 163.218 m2
k. ú. Bobrovníky                       97 parcel o celkové výměře 104.934 m2
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Odbor životního prostředí a komunálních služeb – RNDr. Soňa Prášková

Počet zaměstnanců: 9
Je odborem městského úřadu pro oblast ochrany a tvorby životního prostředí, zejména ochranu 
ovzduší, odpady, ochranu přírody a krajiny, ochranu zemědělského půdního fondu, rybářství, myslivosti,  
lesnictví a vodohospodářství. V rámci přenesené působnosti vykonává státní správu v oblasti ochrany přírody  
a krajiny, lesního hospodářství, ochrany ovzduší, odpadového hospodářství. Dále vykonává státní správu  
v oblasti ochrany zemědělského půdního fondu, myslivosti, rybářství, na úseku ochrany vod, ochrany zvířat 
proti týrání a válečných hrobů. Je odborem městského úřadu, který zabezpečuje úkoly v oblasti nakládání  
s komunálními odpady a tvoří koncepci nakládání s komunálními odpady. Zajišťuje správu a údržbu městské 
zeleně, čištění a zimní údržbu města, správu veřejných prostranství a pohřebišť. Poskytuje informace  
podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů,  
na svěřených úsecích.
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Samospráva
1) Bylo provedeno měření kvality ovzduší po dobu konání Hlučínského festivalu ohňostrojů. Měření 
probíhala od 30. 8. do 2. 9. 2018. V rámci měření kvality ovzduší byly sledovány znečišťující látky, pro 
které je v Zákoně o ochraně ovzduší stanoven imisní limit. Z výsledků kontinuálního měření plynných  
znečišťujících látek, z analýzy těžkých kovů a suspendovaných částic vyplynulo, že ač v některých  
případech dochází k prokazatelnému mírnému zvýšené koncentrací konkrétní látky (PM10 a PM2,5),  
nedošlo k překročení žádného imisního limitu.
2) Byla zpracována PD a následně provedena výsadba 33 lip velkolistých „Orebro“ kolem ul. Ostravská 
v Hlučíně.
3) Byl zaveden svoz použitých potravinářských olejů ve městě Hlučíně – bylo rozmístěno celkem 12 ks 
240 l zelených kontejnerů.
4) Město Hlučín se zapojilo do celosvětové akce „Ukliďme Česko“ – zapojily se školy, školky, příspěvkové 
organizace města, osadní výbory i zaměstnanci MěÚ Hlučín, MěÚ Hlučín celou akci zaštítil a organizoval.  
5) Byla zpracována PD revitalizace alejí na ul. Vinohradská a VKP Lipová alej pod Vinnou horou (bylo 
provedeno dendrologické posouzení, biologické hodnocení, prováděcí PD, zaměření hranic pozemků)  
a zahájena 1. etapa realizace.
6) Byl proveden celkem 3x odchyt toulavých koček – v lokalitách Na Závodí, na ul. 28. října a Pode Zdí 
– celkem bylo odchyceno: 4 kočky a 8 kocourů. Kočky byly sterilizovány a kocouři kastrováni. Zvířata byla 
následně vypuštěna do lokalit, kde byla odchycena.
7) Byl zpracován a projednán v radě návrh na doplnění rozmístění kontejnerů na separovaný sběr 
(sklo, papír a plasty) v rámci celého Hlučína. 
8) V roce město Hlučín obdrželo od společnosti EKO-KOM a.s. celkem 1.728 tisíc Kč za zajištění  
zpětného odběru vytříděných plastů, papíru a skla. U skla a plastů se jedná o množství uložené do konte-
jnerů u papíru včetně sběrných surovin, které evidují množství od fyzických osob z města Hlučína.
Sklo - 168 tun 
Plast - 222 tun 
Papír - 339 tun 
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Vodohospodářství
Vydaná rozhodnutí:
• Povolení stavby                                                                   61
• Povolení k nakládání s vodami                                         61
• Schválené havarijní plány                                                  6
• Schválené kanalizační řády                                                2
• Schválený manipulační řád                                                1
• Rozhodnutí dle zákona o vodovodech a kanalizacích    5
Ostatní:
• Souhlas s ohlášením  stavby                                             21
• Kolaudační souhlas, kolaudační rozhodnutí                  40
• Kontrolní prohlídky provedených ČOV                           18
• Závazná stanoviska, vyjádření, sdělení                          390

Zemědělský půdní fond
• Počty stanovisek v rámci koordinovaných stanovisek     305 
• Počet souhlasů s odnětím                                                       89
• Počet rozhodnutí o finančních odvodech                             51
• Přestupky                                                                                      1

Ochrana přírody a krajiny
• Počty závazných stanovisek                                               305
• Počet rozhodnutí o povolení kácení  dřevin                     38  
• Počet rozhodnutí o ošetření památného stromu              1
• Počet rozhodnutí povolení zásahu do VKP (významný krajinný prvek)   4
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Rostlinolékařská péče
• Porušení zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů 
(nesečení trávy) -  6x řešeno jako přestupek – vydán příkaz
Ochrana zvířat proti týrání
• Porušení zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání  - 39 podaných oznámení (33x řeše-
no jako přestupek: 1x vydáno rozhodnutí, 5x vydán příkaz, 27 x vydán příkazový blok)

Místní poplatky za komunální odpady
• Celkový počet poplatníků         14 471
• Vybraná částka za poplatky 550,-Kč/1 osobu/ 1 kalendářní rok
• Vybráno za rok 2018        7 280 000,-Kč
• Počet osvobozených osob (ústavní výchova, výkon trestu, pobyt v cizině, hospitalizace) –  250 osob
• Počet rekreačních objektů + bytů a RD bez trvale hlášené osoby - 276 

Odpadové hospodářství
• Počty závazných stanovisek                                                    305

Ochrana ovzduší
• Počty závazných stanovisek                                  91
• Na základě stížností na kouřící komíny byly vydány výzvy k předložení dokladu o provedení kontroly 
technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje                  2 x
(porušení zákona o ochraně ovzduší nebylo zjištěno)

Rybářství
• Vydány rybářské lístky                                                 224
• Vydáno rozhodnutí ke stanovení rybářské stráže        2
• Přestupky rybářství                                                          22
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Rybářství
• Vydány rybářské lístky                                                   224
• Vydáno rozhodnutí ke stanovení rybářské stráže          2
• Přestupky rybářství                                                            22

Myslivost
• Vydány lovecké lístky                                                         7
• Vydáno závazné stanovisko za myslivost                        9
• Vydán souhlas s odlovem spárkaté zvěře                       9

Lesnictví
• Vydáno rozhodnutí o odnětí pozemků půdy určené pro plnění funkce lesa    6
• Rozhodnutí ke stanovení mysliveckého hospodáře      6
• Rozhodnutí ke stanovení myslivecké stráže                    2
• Vydáno závazné stanovisko za lesy                                  27
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Odbor sociálních věcí – Ing. Lenka Petermannová

Počet zaměstnanců: 11
Je odborem městského úřadu pro zabezpečování činnosti v oblasti sociální péče, sociální prevence  
a sociálně-právní ochrany dětí. Sociálně právní ochrana dětí:  přenesená působnost – za celý správní obvod.
Počet nově zaevidovaných případů rodin v roce: 241; náhradní rodinná péče: 7 dětí bylo svěřeno  
do náhradní rodinné péče, z toho 1 dítě svěřeno do péče před osvojením, 1 dítě bylo osvojeno, 3 děti svěřeny 
do pěstounské péče, 1 dítě pěstounům na přechodnou dobu, 1 dítě svěřeno do péče poručníka; počet  
žadatelů o zprostředkování náhradní rodinné péče za rok: celkem 6, z toho 1 žadatelé o osvojení, 1 žadatelé 
o pěstounskou péči, 4 žadatelé o zařazení do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči  
na přechodnou dobu. Počet dětí odebraných z péče rodičů: 2; počet klientů evidovaných kurátorem pro 
děti a mládež: 24, z toho 10 dětí do 15 let, 14 nad 15 let.

Na základě uzavřených veřejnoprávních smluv vykonává odbor sociálních věcí MěÚ sociálně-právní  
ochranu dětí svěřenou obcím  za 11 obcí správního obvodu.

Sociální práce: přenesená působnost – za celý správní obvod
Počet nově zaevidovaných případů v roce: 67; počet klientů, se kterými se aktivně pracovalo: 107.

Sociální kurátor: přenesená působnost – za celý správní obvod
Počet osob propuštěných z výkonu trestu, se kterými sociální pracovník pracoval: 14; počet osob ve výkonu 
trestu, se kterými sociální pracovník pracoval: 22.

Veřejné opatrovnictví:
Počet občanů, jejichž opatrovníkem je Město Hlučín k 31. 12. 2018: 61; počet občanů, jejichž opatrovníkem 
je Město Hlučín k 31. 12. 2018: 61.
Počet jízd Senior Taxi za minulý rok byl 4 548, největší počet jízd byl v měsíci květnu, červnu, říjnu  
a listopadu, nejméně se občané města přepravovali v srpnu. Za provozování služby město zaplatilo částku 
327 154 korun. 59





Odbor dopravy – Ing. Robert Vitásek

Počet zaměstnanců: 13
Vykonává funkci dopravního úřadu obce s rozšířenou působností pro provozování silniční dopravy  
silničními motorovými vozidly za účelem podnikání, řeší evidence, získávání a zdokonalování odborné  
způsobilosti k řízení motorových vozidel a oblasti evidence silničních vozidel. Je příslušný k vydávání rozhodnutí  
o registraci a provozování autoškol a pro vydávání osvědčení k provozování stanic měření emisí.  
Zabezpečuje činnosti v oblasti veřejné osobní dopravy na území obvodu města a v oblasti bezpečnosti  
silničního provozu ve městě.

Na úseku dopravních přestupků bylo v roce 2018 oznámeno Policií ČR a Městskou policií celkem 1 225 
přestupků, dále z úsekového měření prováděného automatizovanými systémy na ul. Ostravské a Celní bylo 
v roce 2018 zjištěno a odboru dopravy oznámeno přestupkové jednání 2 623 vozidel. 

Na úseku registru řidičů bylo v roce 2018 celkem vydáno 4 339 řidičských průkazů a dále 194  
mezinárodních řidičských průkazů.

Zkušební komisaři provedli za rok 2018 celkem 3 201 zkoušek uchazečů o řidičská oprávnění. Z toho  
u zkoušek 2 231 prospělo a 970 neprospělo. 

Vyřízených žádostí o řidičský průkaz: 4 255
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Městská policie – Velitel městské policie - Bc. Luděk Olšovský

Počet zaměstnanců: 16
Městská policie Hlučín byla zřízena v rámci samostatné působnosti města Hlučína v roce 1992. Městská 
policie je orgánem obce, který plní úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plní 
také další úkoly podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii.

- přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
- dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,
- dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,
- podílí se v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost  
 a plynulost provozu na pozemních komunikacích,
- podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých  
 povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení,
- podílí se na prevenci kriminality v obci,
- provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci,
- odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce,
- poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra ČR na požádání údaje  
 o obecní policii.
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Statistika: 

Celkový počet přestupků projednaných příkazem na místě      1 529
- z toho přestupků proti pořádku v územní samosprávě      31
- z toho přestupků proti veřejnému pořádku       34
- z toho přestupků proti občanskému soužití       11
- z toho přestupků proti majetku         26
- z toho přestupků fyzických osob dle zákona o silničním provozu     1 171
- z toho přestupků spáchaným překročením nejvyšší dovolené nebo povolené rychlosti  231
- z toho přestupků podle zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek 0
- z toho ostatních           25

Celkový počet podezření ze spáchání přestupků oznámených dle §10 zákona o obecní policii 596
- z toho přestupků spáchaných porušením nařízení obce      17
- z toho přestupků proti pořádku v územní samosprávě      14
- z toho přestupků proti veřejnému pořádku       27
- z toho přestupků proti občanskému soužití       15
- z toho přestupků proti majetku         16
- z toho přestupků fyzických osob dle zákona o silničním provozu     491
- z toho  přestupků spáchaným překročením nejvyšší dovolené nebo povolené rychlosti  13
- z toho přestupků podle zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek 2
- z toho přestupků podle zákona o silniční dopravě       1
- z toho ostatních           0
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Celkový počet důvodných podezření ze spáchání trestného činu      13
Počet fyzických útoků na strážníky         0
Počet případů použití služební zbraně strážníkem       0
 
Obce se kterými byla uzavřena veřejnoprávní smlouva:
 Dobroslavice
 Kozmice
 Darkovice
 Hať
 Šilheřovice
 Markvartovice
 Ludgeřovice

Počet výjezdů nebo jiných opatření na žádost Policie ČR      97
Počet rozhodnutí o odstranění vozidla        0
Počet osob převezených do záchytné stanice       13
Počet zjištěných osob řídících pod vlivem alkoholu       5
Počet předvedených  osob podle § 13 z. o obecní policii      21
Počet nalezených odcizených vozidel        9
Počet odchycených zvířat          61
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Teplo Hlučín, spol. s r.o.
Sídlo: Čs. armády 1263/32, 748 01 Hlučín
Vedení společnosti: Ing. Petr Rončka – jednatel, ředitel společnosti
Valná hromada: rada města
Dozorčí rada: Ing. Rudolf Gogolín (předseda),
JUDr. Libuše Kovalová, Mg. Jan Latoň, Ing. Pavel Reiský, Ing. Drahomír Zbořil

TS Hlučín s.r.o. 
Sídlo: Úzká 713/3, 748 01 Hlučín
Provozovna: Markvartovická 6, 748 01 Hlučín
Vedení společnosti: Ing. Roman Šťastný
Valná hromada: rada města
Dozorčí rada: Ing. Drahomír Zbořil (předseda),
Blanka Kotrlová, Tomáš Hájovský, Mgr. Miroslav Skoták, Ing. Bernard Ostárek

Vodovody a kanalizace, s.r.o.
Sídlo: Ostravská 124/18, 748 01 Hlučín
Vedení společnosti: Ing. Petr Schimánek – jednatel, ředitel společnosti
Valná hromada: rada města
Dozorčí rada: Ing. Rudolf Gogolín (předseda), 
Ing. Kateřina Dančová, Ing. Petr Adamec, Mgr. Jan Krőmer, Martin Obdržálek

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI
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Mateřská škola Hlučín, Severní, příspěvková organizace
Hlučín, Severní 19/1261
ředitelka: Mgr. Kateřina Boková
Počet dětí ve školním roce 2017/2018: 108
Odloučené pracoviště, Dr. Ed. Beneše 1
Počet dětí ve školním roce 2017/2018: 50

Mateřská škola Hlučín, Cihelní, příspěvková organizace
Hlučín, Cihelní 1500
ředitelka: Radoslava Josefusová
Počet dětí ve školním roce 2017/2018: 150

Základní škola Hlučín, Hornická 7, okres Opava, příspěvková organizace
Hlučín, Hornická 7/1266
ředitel: Mgr. Martin Franek
Počet dětí ve školním roce 2017/2018: 345
 
Základní škola Hlučín-Rovniny, okres Opava
Hlučín, Cihelní 8
ředitel: Mgr. Miroslav Všetečka
Počet dětí ve školním roce 2017/2018: 710

Základní škola dr. Miroslava Tyrše, Hlučín, Tyršova 2, okres Opava, přísp. organizace
Hlučín, Tyršova 2/1062
ředitelka: Mgr. Ivana Staňková, od 1. 8. 2018 Mgr. Pavla Mrůzková, Ph. D.
Počet dětí ve školním roce 2017/2018: 199

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA
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Základní škola a mateřská škola Hlučín-Darkovičky, příspěvková organizace
Hlučín-Darkovičky, Jandova 9/7
ředitelka: Mgr. Monika Kamradková
Počet dětí ve školním roce 2017/2018: MŠ 49, ZŠ 112

Základní škola a mateřská škola Hlučín-Bobrovníky, příspěvková organizace
Hlučín-Bobrovníky, Lesní 14/174
ředitel: Mgr. Veronika Mrázková, od 1. 8. 2018 Mgr. Jan Volf
Počet dětí ve školním roce 2017/2018: MŠ 49, ZŠ 55

Dům dětí a mládeže Hlučín, příspěvková organizace
Zámecká 6, 748 01 Hlučín
ředitelka: p. Marcela Košáková, od 1. 8. 2018 Bc. Zuzana Pustelníková
Počet dětí ve školním roce 2017/2018: 45 kroužků pro 512 zapsaných účastníků

Domov pod Vinnou horou, příspěvková organizace
Dlouhoveská 1915/91, 748 01 Hlučín
Ředitelka: Mgr. Marcela Mikulová

Dětská rehabilitace Hlučín
Hluboká 1117/23, 748 01 Hlučín
Ředitelka: Mgr. Radmila Löwová

Muzeum Hlučínska, příspěvková organizace
Zámecká 4, 748 01 Hlučín
Ředitel: Mgr. Metoděj Chrástecký

Sport a kultura Hlučín, příspěvková organizace
Celní 12a, 748 01 Hlučín
Ředitel: Bc. Petr Breitkopf



Město Hlučín
Kontaktní adresa:

Mírové náměstí 23, Hlučín, 748 01 
E-mail: podatelna@hlucin.cz

Tel.: 595 020 211, 595 020 221
ID datové schránky: mfpbhkb 


