
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UUU   SSS   NNN   EEE   SSS   EEE   NNN   ÍÍÍ   
ze 73. schůze Rady města Havířova 

konané dne 15.1.2014 

 
v zasedací místnosti Rady města Havířova 

na Magistrátu města Havířova 
ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město 

ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE 
 
 
 
 

I.část 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Č.jed.    KP/288/Miš/2014 
 
V Havířově dne  17.1. 2014 
Zapsala:  Vladimíra Mikulášová, odd. kancelář primátora 
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PPŘŘEEHHLLEEDD  UUSSNNEESSEENNÍÍ 
přijatých na 73. schůzi Rady města Havířova, konané dne 15.1.2014 – I. část 

 
4870/73RM/2014 - Určení ověřovatele zápisu pro 73. schůzi RMH,  
                                 konanou dne 15.1.2014 
                                 
4871/73RM/2014 - Schválení ověření zápisů ze 72. schůze Rady města Havířova 
 
4872/73RM/2014 - Schválení programu 73. schůze RMH, konané dne 15.1.2014 
 
4873/73RM/2014 - Kontrola plnění usnesení RMH 
 
4874/73RM/2014 - Informativní zpráva o cenách tepla pro rok 2014  
 
4875/73RM/2014 - ČSAD Havířov, a.s. – informace z jednání mimořádné valné hromady   
                                Společnosti 
 
4876/73RM/2014 - Opakovaný návrh dopravce ČSAD Havířov a.s. na změnu tarifních  
                                podmínek v systému městské hromadné dopravy Havířov (MHD)          
 
4877/73RM/2014 - ČSAD Havířov a.s. – spolufinancování rekonstrukce/výstavby  
                                autobusového nádraží v Havířově 
 
4878/73RM/2014 - Vyhodnocení stavu veřejného pořádku a bezpečnosti z hlediska     
                                činnosti Městské policie Havířov na území města Havířova  
                                za rok 2013, vyhodnocení činnosti HZS a Sboru dobrovolných hasičů   
                                na území města Havířova za rok 2013 
 
4879/73RM/2014 - Záměry statutárního města Havířova pronajmout bytové jednotky 
 
4880/73RM/2014 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 
 
4881/73RM/2014 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí  
                                z nájmu bytů 
 
4882/73RM/2014 - Pravidla o úhradě služeb spojených s bydlením, drobných opravách  
                                a běžné údržbě bytů, prostor určených k podnikání a dalších       
                                nemovitostí 
 
4883/73RM/2014 - Rekonstrukce bytové jednotky č.5 o vel. 1+5 na ul. Emy Destinové  
                                1165/14 v Havířově – Šumbarku na  bytové jednotky o vel. 1+2   
 
4884/73RM/2014 - Demolice obytného domu ul. Obránců míru č. p. 701/9, 702/11,  
                                703/13, 704/15, Havířov-Šumbark – doplnění informací 
 
4885/73RM/2014 - VZ/17/ŠK/MRA/13 - „Oprava střechy ZŠ Na Nábřeží 49/1374,  
                                Havířov - Město“- č. stavby 13019 – uzavření dodatku č.1 k SOD 
          
4886/73RM/2014 - Uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu  
                                – manž. Jan Grym a Alena Grymová     
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4887/73RM/2014 - Revokace usnesení č. 4880/73RM/2014 - Přidělení bytů ve vlastnictví  
                                 statutárního města Havířova 
 
4888/73RM/2014 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 
 
4889/73RM/2014 - Zpráva o činnosti Komise sociální RMH 
 
4890/73RM/2014 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů 
 
 
4891/73RM/2014 - Přidělení konkrétního obecního bytu – manž. Jan Žiga a Milena     
                                 Žigová         
 
4892/73RM/2014 - Prominutí části poplatku z prodlení – Karel Žďárský      
 
4893/73RM/2014 - Prominutí části poplatku z prodlení – manž. Pavel Šafář a Andrea  
                                 Šafářová   
   
4894/73RM/2014 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1629/52, k.ú. Bludovice 
 
4895/73RM/2014 - Záměr prodeje pozemků parc.č. 1629/50 a 1629/102, k.ú. Bludovice 
 
4896/73RM/2014 – Záměr pronájmu a záměr prodeje pozemků a staveb v polyfunkčním   
                                 území bývalého Dolu Dukla  
 
4897/73RM/2014 - Výstavba restaurace McDonald’s v k.ú. Havířov-město 
 
4898/73RM/2014 - Prodej části pozemku parc.č. 580/164, k.ú. Bludovice         
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UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ 
ze 73. schůze Rady města Havířova, konané dne 15.1.2014 - I. část 

 
4870/73RM/2014 - Určení ověřovatele zápisu pro 73. schůzi RMH, konanou dne 15.1.2014___ 
                                 

Rada města Havířova  
   
u r č u j e  
 
jako ověřovatelku zápisu ze 73. schůze Rady města Havířova,  
konané dne 15.1.2014 

                                                             Alici HEGYI                          
________________________________________________________________________________ 

 
4871/73RM/2014 - Schválení ověření zápisu ze 72. schůze Rady města Havířova____________ 
 

Rada města Havířova  
 
b e r e   n a   v ě d o m í   
 
zprávu ověřovatele zápisu ze 72. schůze Rady města Havířova,  
konané dne 18.12.2013 

________________________________________________________________________________ 
 
4872/73RM/2014 - Schválení programu 73. schůze RMH, konané dne 15.1.2014____________ 
 

Rada města Havířova 
  
s c h v a l u j e 
 
program 73. schůze Rady města Havířova, konané dne 15.1.2014  
dle přílohy  

________________________________________________________________________________ 
 
4873/73RM/2014 - Kontrola plnění usnesení RMH_____________________________________ 
 

Rada města Havířova 
  
b e r e   n a   v ě d o m í   
  
zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova  
 
s c h v a l u j e 
 
prodloužení termínů splnění usnesení: 

 
úkoly: trvalé, dlouhodobé, periodicky se opakující 

 
3397/50/09 Smluvní vztahy pro účely stavby: „Chodník ul. Frýdecká – 

rekonstrukce stávajícího a výstavba nového“    
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úkoly: krátkodobé 
 

4680/69RM/2013 Zřízení věcných břemen ve prospěch spol. RWE GasNet, 
s.r.o. 

4774/70RM/2013 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady 
na projekt Regenerace náměstí Nad Terasou     

 
v y p o u š t í 
 
ze sledování tato usnesení: 
 
úkoly: trvalé, dlouhodobé, periodicky se opakující 

 
4419/67/10 Pravidla pro zařazení bytů v domech, ve kterých 

proběhla komplexní sanace po 1. 1. 2009, k pronájmu 
mimo bytové pořadníky formou veřejné soutěže    

 
úkoly: krátkodobé 

 
969/14/07 Informace o současném stavu nájemních vztahů a 

přípravě rekonstrukce obytného domu na ul. Střední 
3/504 v Havířově-Šumbarku 

4420/67/10 Uzavírání nájemních smluv v rámci rekonstrukce objektu 
na ul. Střední 3 v Havířově-Šumbarku a zajištění 
stěhování jednotlivých nájemců bytů 

5257/79/10 Rozšíření předmětu nájmu a věcného břemene pro účely 
stavby: „Splašková kanalizace města Havířova – městská 
část Dolní Suchá“ 

3782/54RM/2013 Zřízení věcného břemene v rámci realizace stavby:  
„Parkoviště v lokalitě ul. P. Bezruče a F. Hrubína“  

3877/56RM/2013 Zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 2651/7 k.ú. 
Dolní Suchá  

4448/65RM/2013 Zřízení věcných břemen pro účely realizace stavby: 
„Dopravní terminál Havířov“ 

4532/67RM/2013 Smlouvy o výpůjčce a budoucí  smlouvě o zřízení 
věcného břemene  
ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o.         

4623/68RM/2013 OŘ/11/OIV/13 – stavba č. 9055 „Náměstí T.G. Masaryka 
– zhotovitel“ - uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo 
č. 928/OIV/2013 

4636/68RM/2013 OŘ/5/OIV/13 – „Snižování spotřeby energie ZŠ 1. Máje“ 
(číslo stavby 10021) – rozhodnutí o vyloučení uchazečů a 
o výběru nejvhodnější nabídky 

4638/68RM/2013 OŘ/13/OIV/13 – „Snižování spotřeby energie ZŠ 
Františka Hrubína, Havířov“ (číslo stavby 10020) – 
rozhodnutí o vyloučení uchazečů  
a o výběru nejvhodnější nabídky 

4641/68RM/2013 Poskytnutí půjček na výstavbu kanalizačních přípojek III. 
4675/69RM/2013 Pronájem části pozemku parc.č. 2411/4, k.ú. Šumbark 
4678/69RM/2013 Zřízení věcného břemene na části pozemků k.ú. Dolní 

Suchá, které město nabude do vlastnictví 
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4682/69RM/2013 Zřízení věcného břemene ve prospěch spol. PODA a.s.  
4683/69RM/2013 Zřízení věcného břemene ve prospěch spol. Telefónica 

Czech Republic, a.s.     
4719/69RM/2013 OŘ/14/KP/13 – „Výstroj, výzbroj, pracovní oděvy a 

ochranné prostředky“ – rozhodnutí o vyloučení uchazečů, 
o výběru nejvhodnější nabídky a o zrušení částí  veřejné 
zakázky 

4744/70RM/2013 Smluvní vztahy pro účely realizace stavby: 
„Odkanalizování  Havířova, městská část Prostřední 
Suchá, lokalita Fryštátská, Hornosušská“ – III. část           

4745/70RM/2013 Ukončení výpůjčky 1 ks reklamní vitríny Městskému 
kulturnímu středisku Havířov     

4747/70RM/2013 Zřízení věcných břemen     
4748/70RM/2013 Zřízení věcného břemene ve prospěch spol. Telefónica 

Czech Republic, a.s.     
4749/70RM/2013 Zřízení věcných břemen ve prospěch spol. ČEZ 

Distribuce, a.s.      
4750/70RM/2013 Zřízení věcného břemene ve prospěch spol. RWE 

GasNet, s.r.o.          
4756/70RM/2013 Prodej zařízení hrobu       
4767/70RM/2013 Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – 

„Ostatní dotace  
a dary“ –  sportovní a mimosportovní kroužky 
havířovských středních škol      

4773/70RM/2013 Přijetí podpory z Operačního programu Životního 
prostředí – smlouva poskytnutí podpory ze Státního fondu 
životního prostředí České republiky  
na akci „Zlepšování systému povodňové služby a 
preventivní protipovodňové ochrany pro statutární město 
Havířov“, registrační číslo projektu 
CZ.1.02/1.3.00/11.11297 

4776/70RM/2013 Předložení žádosti o příspěvek na investiční akci 
„Chodník podél    
komunikace I/11, Havířov-Těrlicko“ ze Státního fondu 
dopravní     
infrastruktury 

4777/70RM/2013 Stavba č. 12022 Splašková kanalizace Skleníky, Havířov 
– Dodatek č. 2   

4781/70RM/2013 Stavba č. 13061 „Přírodě blízká zahrada MŠ Balzacova – 
Havířov“ 
- zahájení zjednodušeného podlimitního řízení na 
dodávky 

4782/70RM/2013 UŘ/10/OIV/13 – „Zóna Šumbark II Za Teslou – 4. etapa“ 
(stavba    
10064) uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 
1047/OIV/2013    

4804/72RM/2013 Projekt „Digitalizace městského archivu“  
- dodatek č. 1 ke Smlouvě o plnění veřejné zakázky   

4805/72RM/2013 Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 
4806/72RM/2013 Záměry statutárního města Havířova pronajmout bytové 

jednotky 
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4808/72RM/2013 „Rozdělení obytného domu na ul. Střední 3/504 
v Havířově-Šumbarku“  
-uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 1508/OIV/09  

4812/72RM/2013 Ceník poskytovaných služeb v roce 2014 Technických 
služeb  
Havířov a.s. (TSH a.s.)   

4813/72RM/2013 Plán obnovy veřejného osvětlení na r. 2014 
4815/72RM/2013 Cena pro stočné na rok 2014 
4816/72RM/2013 Cena za převod odpadních vod kanalizací ve vlastnictví 

města pro rok 2014  
4818/72RM/2013 Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě o poskytování 

odborných služeb    
uzavřené s Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o. 

4828/72RM/2013 Výpůjčka pozemků pro účely realizace stavby: 
„Odkanalizování    
Havířova, městská část Prostřední Suchá, lokalita 
Fryštátská a okolí“    

4846/72RM/2013 Návrh na stanovení platu  ředitelům MŠ E. Holuba, MŠ 
Přímá, ZŠ M. Kudeříkové od 1. 1. 2014 

4847/72RM/2013 Odměny ředitelům mateřských škol, základních škol a 
ředitelce     
ASTERIX – střediska volného času 

4848/72RM/2013 Žádost o schválení projektu „Program podpory 
ozdravných pobytů dětí z oblasti se zhoršenou kvalitou 
ovzduší“ 

4849/72RM/2013 Žádost o schválení projektu ozdravných pobytů dětí 
předškolního věku v rámci dotačního programu 
„Příspěvky na ozdravné pobyty“ 

4858/72RM/2013 Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu změny  
č. 3 Územního plánu Těrlicko 

4859/72RM/2013 Návrh na změnu tarifních podmínek v systému městské 
hromadné dopravy Havířov od 1.1.2014 

4860/72RM/2013 Uzavření smlouvy na vánoční strom 
4861/72RM/2013 Uzavření dodatků č. 2 ke smlouvám č. E/1158/OMH/04,  

č. E/1160/OMH/04, č.  E/1140/OMH/04 a č. 
E/1141/OMH/04  
uzavřených se zhotovitelem - Ing. Karel Kotula 

4863/72RM/2013 „Odkanalizování částí města Havířova – III. etapa, 
Životice, Prostřední Suchá – ul. Hornosušská a Protější“ – 
předběžné oznámení veřejné zakázky 

4868/72RM/2013 Vyjádření statutárního města Havířov k oznámení záměru 
„Podniková čerpací stanice PHM NBS Invest“ podle 
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 

4869/72RM/2013 Schválení harmonogramu účasti předsedů komisí na 
schůzích RMH v roce 2014 

________________________________________________________________________________ 
  
 
 
 
 



 
 

USNESENÍ 
ze 73. schůze Rady města Havířova 

konané dne 15.1.2014 
 

8 

4874/73RM/2014 - Informativní zpráva o cenách tepla pro rok 2014______________________  
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
informativní zprávu o cenách tepla pro rok 2014 od Havířovské teplárenské 
společnosti, a.s. dle důvodové zprávy. 

 
 
4875/73RM/2014 - ČSAD Havířov, a.s. - informace z jednání mimořádné valné hromady   
                                společnosti______________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
 
vzít na vědomí  
informativní zprávu z jednání mimořádné valné hromady společnosti ČSAD 
Havířov, a.s. dne 19. 12. 2013, dle důvodové zprávy. 

 
  
4876/73RM/2014 - Opakovaný návrh dopravce ČSAD Havířov a.s. na změnu tarifních  
                                podmínek v systému městské hromadné dopravy Havířov (MHD)________          
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
žádost dopravce ČSAD Havířov a.s. ze dne 6.1.2014 o přehodnocení stanoviska 
RMH ze dne 18.12.2013, kterým byl vyjádřen nesouhlas se zrušením slev 
jízdného pro bývalé zaměstnance dopravce – důchodce. 
 
r u š í  
 
ke dni 31.1.2014 část usnesení RMH čís. č. 4859/72RM/2013 ze dne 
18.12.2013 v části  
„neschvaluje zrušení slev jízdného na základě žádosti dopravce ČSAD Havířov 
a.s. pro jeho bývalé  zaměstnance (důchodce) v systému MHD Havířov od 
1.1.2014 v tomto rozsahu:  
    Z oddílu „Časové jízdenky z čipové karty“ vypustit ustanovení  
    - 90-denní zlevněná (bývalý zaměstnanec - důchodce)                  180,00 Kč 
    - roční zlevněná (bývalý zaměstnanec - důchodce)               720,00 Kč“ 
 
s c h v a l u j e  
 

                                1. Na základě žádosti dopravce ČSAD Havířov a.s. zrušení slev jízdného  
                                    pro bývalé zaměstnance ČSAD Havířov a.s. (důchodce) v systému  
                                    MHD Havířov od 1.2.2014 v tomto rozsahu:  
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          Z oddílu „Časové jízdenky z čipové karty“ vypustit ustanovení  
          - 90-denní zlevněná (bývalý zaměstnanec - důchodce)             180,00 Kč 
          - roční zlevněná (bývalý zaměstnanec - důchodce)                 720,00 Kč 
 

                                2. Tarifní podmínky městské hromadné dopravy Havířov platné od 1.2.2014                                
     se zapracováním změn dle bodu 1 
 
u k l á d á  
 
předat informaci o stanovisku Rady města Havířova dopravci  
ČSAD Havířov a.s.  

Z: vedoucí OKS 
            T: 17.1.2014 

 
 
4877/73RM/2014 - ČSAD Havířov a.s. - spolufinancování rekonstrukce/výstavby  
                                autobusového nádraží v Havířově___________________________________ 
 

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
 
vzít na vědomí  

                                1. Harmonogram rekonstrukce /výstavby autobusového nádraží v Havířově  
                                    dle Přílohy č. 4 

 
                                2. dopis ČSAD Havířov a.s. ze dne 6.1.2014 o změně způsobu spolufinancování  
                                    rekonstrukce/výstavby autobusového nádraží v Havířově dle Přílohy č. 1 
 

zrušit   
schvalovací část usnesení ZMH čís. 1019/22ZM/2013 ze dne 18.12.2013:  
„v rámci dodatků ke smlouvě OKS/770/08 ze dne 27. 8. 2008 o závazku veřejné 
služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění městské hromadné dopravy na 
území statutárního města Havířov 2013 za podmínky, že: 
-   k financování rekonstrukce autobusového nádraží v rámci přiměřeného zisku     
    dle smlouvy o závazku veřejné služby bude vydáno souhlasné stanovisko  
    Ministerstva dopravy ČR 
-   nebude překročen nárok dopravce dle Nařízení vlády č. 493/2004 Sb., kterým  
    se upravuje prokazatelná ztráta ve veřejné linkové osobní dopravě  
    a kterým se konkretizuje způsob výkonu státního odborného dozoru v silniční    
    dopravě nad financováním dopravní obslužnosti. 

                                1. na rok 2014 přiznání přiměřeného zisku, účelově vázaného na   
    rekonstrukci/výstavbu autobusového nádraží na ul. Těšínská  
    v Havířově-Podlesí ve výši dividend (po zdanění)přijatých statutárním  
    městem Havířov od ČSAD Havířov a.s. v době do 31. 12. 2013, o nichž bude   
    rozhodovat mimořádná valná hromada ČSAD Havířov a.s. dne19. 12. 2013 
2. na rok 2015 přiznání přiměřeného zisku, účelově vázaného na 
    rekonstrukci/výstavbu autobusového nádraží na ul. Těšínská  
    v Havířově-Podlesí ve výši dividend (po zdanění) přijatých statutárním 
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    městem Havířov od ČSAD Havířov a.s. v době 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014,  
    o nichž bude rozhodovat valná hromada/valné hromady ČSAD Havířov a.s.,    
    která/které se bude/budou konat v roce 2014“ 

 
schválit  
poskytnutí přijaté dividendy (po zdanění), o které rozhodla mimořádná valná 
hromada ČSAD Havířov a.s. dne 19.12.2013, ve výši 12.352.984,74 Kč,  
jako první část účelové investiční dotace, na 4. Etapu rekonstrukce/výstavby 
autobusového nádraží na ul. Těšínská v Havířově-Podlesí 

 
2. poskytnutí přijaté dividendy (po zdanění), o níž bude rozhodovat valná   
    hromada ČSAD Havířov a.s., která se bude konat v roce 2014,  
    jako druhou část účelové investiční dotace, na 4. Etapu     
    rekonstrukce/výstavby autobusového nádraží na ul. Těšínská  
    v Havířově-Podlesí 
 
3. uzavření smlouvy s ČSAD Havířov a.s., IČ  45192081, o poskytnutí  
    investiční dotace ve výši 12.352.984,74 Kč ve znění přílohy č. 3 

 
pověřit 
Ing. Eduarda Heczka, náměstka primátora, podpisem smlouvy o poskytnutí 
investiční dotace ve výši 12.352.984,74 Kč ve znění přílohy č. 3 
 

Z: EO + OPS 
T: 1/2014 

________________________________________________________________________________ 
 
4878/73RM/2014 - Vyhodnocení stavu veřejného pořádku a bezpečnosti z hlediska činnosti  
                                Městské policie Havířov na území města Havířova za rok 2013, 
                                vyhodnocení činnosti HZS a Sboru dobrovolných hasičů na území města  
                                Havířova za rok 2013_____________________________________________ 
 
                                Rada města Havířova 

 
b e r e   n a   v ě d o m í   
 
vyhodnocení stavu veřejného pořádku a bezpečnosti dle předložené  
Výroční zprávy za rok 2013 a příloh č. 1 - 6  
 
d o p o r u č u j e   
 
Zastupitelstvu města Havířova  
 
vzít na vědomí  
zprávu vyhodnocení stavu veřejného pořádku a bezpečnosti na území města 
Havířova dle předložené Výroční zprávy za rok 2013 a příloh č.1 - 6  

________________________________________________________________________________ 
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4879/73RM/2014 - Záměry statutárního města Havířova pronajmout byty_______ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. záměr statutárního města Havířova pronajmout byty  
 
- č.13 o velikosti 1+1 na ulici Astronautů 1094/9  v Havířově-Městě  
   dle přílohy č.1   
- č.3 o velikosti 1+1 na ulici Fibichova 227/21 v Havířově –Městě  
   dle přílohy č. 2 
- č.13 o velikosti 1+2 na ulici Moskevská 1122/4 v Havířově-Městě  
   dle přílohy č.3  
- č.8 o velikosti 1+2 na ulici U Lesa 280/3 v Havířově-Městě  
   dle přílohy č. 4 
- č.9 o velikosti 1+2 na ulici A.S.Puškina 909/5 v Havířově-Městě  
   dle přílohy č. 5 
- č.2 o velikosti 1+3 na ulici Na Nábřeží 751/139 v Havířově-Městě  
   dle přílohy č.6 
- č.8 o velikosti 1+2 na ulici Bieblova 612/5 v Havířově-Městě  
   dle přílohy č.7 
- č.9 o velikosti 1+3 na ulici K.V.Raise 1077/3 v Havířově-Městě  
   dle přílohy č.8 
- č.2 o velikosti 0+1 na ulici Josefa Hory 1100/4 v Havířově-Městě  
   dle přílohy č.9 
- č.8 o velikosti 1+3 na ulici Horymírova 1170/1 v Havířově –Městě  
   dle přílohy č. 10 
- č.9 o velikosti 1+2 na ulici Jožky Jabůrkové 978/1 v Havířově-Městě  
   dle přílohy č.11 
- č.5 o velikosti 1+3 na ulici Slovanská 1222/5 v Havířově-Městě  
   dle přílohy č. 12 
- č.14 o velikosti 1+1 na ulici Dlouhá třída 475/27 v Havířově-Městě  
   dle přílohy č.13 
- č.1 o velikosti 1+1 na ulici Svornosti 158/7 v Havířově-Městě  
   dle přílohy č. 14 
- č.5 o velikosti 1+1 na ulici A.S.Puškina 909/5 v Havířově-Městě  
   dle přílohy č.15 
- č.2 o velikosti 1+1 na ulici Příčná 294/4 v Havířově-Městě  
   dle přílohy č. 16 
- č.19 o velikosti 1+2 na ulici Astronautů 1094/9 v Havířově- Městě  
   dle přílohy č. 17 
- č.13 o velikosti 1+2 na ulici Čajkovského 833/1 v Havířově-Městě  
   dle přílohy č.18 
- č.10 o velikosti 1+2 na ulici Mánesova 529/12 v Havířově-Městě  
   dle přílohy č. 19 
- č.7 o velikosti 1+2 na ulici Bludovická 759/1 v Havířově-Městě  
   dle přílohy č.20  
- č.11 o velikosti 1+2 na ulici Dlouhá třída 1203/40 v Havířově-Podlesí  
   dle přílohy č.21  
- č.38 o velikosti 0+1 na ulici Krajní 1569/2 v Havířově-Podlesí  
   dle přílohy č. 22  
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- č.37 o velikosti 1+3 na ulici Dlouhá třída 1144/91 v Havířově-Podlesí  
   dle přílohy č. 23  
- č.11 o velikosti 1+2 na ulici 17.listopadu 1252/12 v Havířově-Podlesí  
   dle přílohy č.24  
- č.3 o velikosti 0+2 na ulici Jurije Gagarina 1505/28 v Havířově-Podlesí  
   dle přílohy č.25  
- č.9 o velikosti 1+2 na ulici Jaroslava Vrchlického 1467/40 v Havířově-Podlesí  
   dle přílohy č. 26 
- č.48 o velikosti 0+1 na ulici Kubelíkova 1316/10 v Havířově-Podlesí  
   dle přílohy č. 27  
- č.72 o velikosti 0+1 na ulici Mládežnická 1562/7 v Havířově-Podlesí  
   dle přílohy č. 28  
- č.8 o velikosti 1+2 na ulici Studentská 1149/18 v Havířově-Podlesí  
   dle přílohy č. 29 
 - č.6 o velikosti 1+3 na ulici Plynárenská 666/11 v Havířově-Prostřední Suchá  
   dle přílohy č.30  
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka podpisem 
záměrů pronájmu.  

 Z: ředitel MRA s.r.o. 
 T: 20.1.2014 
________________________________________________________________________________ 
 
4880/73RM/2014 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova_______________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
přidělení bytu příslušného čísla uvedeným žadatelům  
 
- č. 11, o velikosti 1+3, na ulici Lašská 1156/21 Havířov- Město  
   Danielu Bařákovi  
- č. 11, o velikosti 1+2, na ulici U Lesa 281/1 Havířov- Město Ing.  
   Kateřině Radoňové  
- č. 10, o velikosti 1+3, na ulici Mozartova 1066/13 Havířov- Město  
   Radku Rybárikovi 
- č. 1, o velikosti 1+2, na ulici Husova 545/5 Havířov- Město  
   Štefanu Santusovi 
- č. 6, o velikosti 1+2, na ulici Ostrovského 948/22   Havířov- Město  
   Martinu Cieleckému 
- č. 8, o velikosti 1+3, na ulici Slovanská 1218/4 Havířov- Město  
   Martinu Vlčkovi  
- č. 8, o velikosti 1+2, na ulici Mozartova 1066/13 Havířov – Město   
   Mgr. Romanu Pořízkovi 
- č. 7, o velikosti 1+2, na ulici Mánesova 989/42, Havířov – Město  
   Anastázii Dobřické 
- č. 17, o velikosti 1+1, na ulici 1.máje 959/2, Havířov – Město  
   Dominiku Štrbovi 
- č. 9, o velikosti 0+2, na ulici Jurije Gagarina 1505/28, Havířov – Podlesí  
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   Janu Davidovi  
- č. 25, o velikosti 1+2, na ulici Jaroslava Vrchlického 1482/10,  
   Havířov – Podlesí Anně Koreňové  
- č. 3, o velikosti 1+3, na ulici Mládí 1141/16, Havířov – Šumbark  
   Vlastě Grundzové  
- č. 1, o velikosti 1+2 II.Ktg., na ulici Jarošova 748/4a, Havířov – Šumbark  
   Andreji Gabčovi  
- č. 2, o velikosti 1+5, na ulici Marie Pujmanové 1112/4, Havířov – Šumbark  
   Františku Gážikovi  
- č. 38, o velikosti 0+1, na ulici Nákupní 425/3, Havířov – Šumbark  
   Tomáši Holbíkovi  
- č. 2, o velikosti 1+3, na ulici Marie Pujmanové 1121/22, Havířov – Šumbark  
   Heleně Václahovské  
- č. 6, o velikosti 1+3, na ulici Jarošova1194/31b, Havířov – Šumbark  
   Ivetě Nemethové  
- č. 7, o velikosti 1+3, na ulici Hlavní třída 440/69, Havířov – Město  
   Petru Sabovi  
- č. 3, o velikosti 1+2, na ulici Makarenkova 519/2, Havířov – Město  
   Adrianě Hermanové  
- č. 9, o velikosti 1+2, na ulici Husova 545/5, Havířov – Město  
   Jiřímu Vlachovi  
- č. 3, o velikosti 1+4, na ulici Na Nábřeží 760/133, Havířov – Město  
   Michalu Scheierovi  
- č. 11, o velikosti 1+1, na ulici Švabinského 994/5, Havířov – Město  
   Pavle Smrčkové  
- č. 14, o velikosti 1+1, na ulici Antala Staška 1088/5, Havířov – Město  
   Elišce Dudysové  
- č. 24, o velikosti 1+3, na ulici A.S.Puškina 907/7, Havířov – Město  
   Daliboru Langovi  
- č. 11, o velikosti 1+2, na ulici 17.listopadu 1254/8, Havířov – Podlesí  
   Radimu Chrobočkovi  
- č. 8, o velikosti 1+1, na ulici 17.listopadu 1253/10, Havířov – Podlesí   
   Vladimíru Slížkovi  
- č. 16, o velikosti 1+2, na ulici Mládí 1107/11, Havířov – Šumbark  
   Kateřině Dubové  
- č. 32, o velikosti 1+3, na ulici V.K.Klicpery 286/1, Havířov – Šumbark   
   Janě Dobiášové  
- č. 11, o velikosti 1+3, na ulici Heleny Malířové 1153/4, Havířov – Šumbark   
   Marku Dybalovi  
- č. 1, o velikosti 1+3, na ulici Moravská 476/41, Havířov – Šumbark  
   Peteru Horváthovi  
- č. 5, o velikosti 1+4, na ulici V.K.Klicpery 287/2, Havířov – Šumbark  
   Luďku Strakovi  
- č. 42, o velikosti 1+3, na ulici Jarošova 1194/31b, Havířov – Šumbark  
   Blažeji Svobodovi  
 
p o v ě ř u j e 
 
MRA s.r.o., k uzavření nájemních smluv s výše uvedenými žadateli  
  

 Z: ředitel MRA s.r.o. 
 T: 1.2.2014 
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 4881/73RM/2014 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí z nájmu  
                                 bytů___________________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 

                                1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města přidělených MRA, s.r.o.    
                                    jednotlivým nájemcům v období od 1.12.2013  do 1.1.2014   na  základě   
                                    samostatného usnesení rady města, dle přílohy č.1  
 

2. podání výpovědí z nájmu bytů v zastoupení MRA, s.r.o., dle přílohy č.2,  
    z důvodu dluhu na nájemném nebo jiného porušení povinností nájemce 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 

                                1. dohody o splátkách dlužného nájemného a služeb dle přílohy č.3  
 
2. přehled nadlimitního počtu osob dle přílohy č.4 

________________________________________________________________________________ 
  
4882/73RM/2014 - Pravidla o úhradě služeb spojených s bydlením, drobných opravách  
                                a běžné údržbě bytů, prostor určených k podnikání a dalších nemovitostí__ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
s účinností od 15.1.2014 Pravidla o úhradě služeb spojených s bydlením, 
drobných opravách a běžné údržbě bytů, prostor určených k podnikání a dalších 
nemovitostí jako přílohu nájemních smluv k nemovitostem ve správě  
MRA, s.r.o. 
 
u k l á d á  
 
realizovat výše uvedené rozhodnutí, dle přílohy. 

  
  Z: ředitel MRA s.r.o. 
  T: od 15.1.2014 
________________________________________________________________________________ 
   
4883/73RM/2014 - Rekonstrukce bytu č.5 o vel. 1+5 na ul. Emy Destinnové 1165/14     
                                v Havířově – Šumbarku na  bytové jednotky o vel. 1+2_________________   
 

Rada města Havířova  
  
s c h v a l u j e 
 
rekonstrukci bytu č. 5 o vel. 1+5 v obytném domě na ul. Emy Destinnové 
1165/14 v Havířově – Šumbarku na 2 byty o vel. 1+2.     
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u k l á d á  
 
MRA, s.r.o. zrealizovat rekonstrukci předmětných bytů v nezbytném rozsahu 

               
                                                                                                  Z: ředitel MRA, s.r.o.  

T: 30.10.2014 
________________________________________________________________________________                                                                                                                                                        
  
4884/73RM/2014 - Demolice obytného domu ul. Obránců míru č. p. 701/9, 702/11, 703/13,    
                                704/15, Havířov-Šumbark – doplnění informací_______________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
doplňující informace, ve znění přílohy č. 1 a 2, k demolici obytného domu  
ul. Obránců míru č. p. 701/9 na poz. parc. č. 232, č. p. 702/11 na poz. parc.  
č. 231, č. p. 703/13 na poz. parc. č. 230, č. p. 704/15 na poz. parc. č. 229,  
část obce Šumbark, k.ú. Šumbark, z důvodu špatného technického stavu. 

________________________________________________________________________________ 
 
4885/73RM/2014 - VZ/17/ŠK/MRA/13 - „Oprava střechy ZŠ Na Nábřeží 49/1374,  
                                Havířov - Město“- č. stavby 13019 – uzavření dodatku č.1 k SOD_________ 
          

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
prodloužení termínu dokončení díla o 11 kalendářních dnů ve Smlouvě o dílo  
č. 905/OŠK/13 uzavřené se společností VDS, spol. s r.o., se sídlem  
703 00 Ostrava – Vítkovice, Kotkova 271/6, IČ: 45194980 na základě výsledku 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku VZ/17/ŠK/MRA/13 „Oprava střechy  
ZŠ Na Nábřeží 49/1374, Havířov - Město“ (č. stavby 13019) z důvodu 
nevhodných klimatických podmínek pro řádné provedení stavebních prací 
 
p o v ě ř u j e 
 
Ing. Petra Smrčka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem 
dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 905/OŠK/13 ze dne 5.8.2013 
 
u k l á d á  
 
předložit k podpisu dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 905/OŠK/13 ze dne 5.8.2013  
 

Z: MRA, s.r.o. 
T: 01/2014 

_______________________________________________________________________________ 
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4886/73RM/2014 - Uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu – manž. Jan Grym  
                                 a Alena Grymová________________________________________________        
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 7  o vel. 1+3 se smluvním 
nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v domě na 
ul. Horymírova 1172/5 v Havířově - Městě s manž. Janem Grymem a Alenou 
Grymovou, t.b. Horymírova 1172/5, Havířov-Město pod podmínkou,  
že nájemní smlouva bude se jmenovanými uzavřena v souladu s platnými 
Zásadami s tím, že nájemné bude hrazeno měsíčně   

________________________________________________________________________________ 
 
4887/73RM/2014 - Revokace usnesení č. 4880/73RM/2014 - Přidělení bytů ve vlastnictví  
                                statutárního města Havířova_______________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
r e v o k u j e 

 
                                usnesení č. 4880/73RM/2014 - Přidělení bytů ve vlastnictví  
                                statutárního města Havířova 
 
 
4888/73RM/2014 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova_______________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
přidělení bytu příslušného čísla uvedeným žadatelům  
 
- č. 11, o velikosti 1+3, na ulici Lašská 1156/21 Havířov- Město  
   Danielu Bařákovi  
- č. 11, o velikosti 1+2, na ulici U Lesa 281/1 Havířov- Město Ing.  
   Kateřině Radoňové  
- č. 10, o velikosti 1+3, na ulici Mozartova 1066/13 Havířov- Město  
   Radku Rybárikovi 
- č. 1, o velikosti 1+2, na ulici Husova 545/5 Havířov- Město  
   Štefanu Santusovi 
- č. 6, o velikosti 1+2, na ulici Ostrovského 948/22   Havířov- Město  
   Martinu Cieleckému 
- č. 8, o velikosti 1+3, na ulici Slovanská 1218/4 Havířov- Město  
   Martinu Vlčkovi  
- č. 8, o velikosti 1+2, na ulici Mozartova 1066/13 Havířov – Město   
   Mgr. Romanu Pořízkovi 
- č. 7, o velikosti 1+2, na ulici Mánesova 989/42, Havířov – Město  
   Anastázii Dobřické 
- č. 9, o velikosti 0+2, na ulici Jurije Gagarina 1505/28, Havířov – Podlesí  
   Janu Davidovi  
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- č. 25, o velikosti 1+2, na ulici Jaroslava Vrchlického 1482/10,  
   Havířov – Podlesí Anně Koreňové  
- č. 3, o velikosti 1+3, na ulici Mládí 1141/16, Havířov – Šumbark  
   Vlastě Grundzové  
- č. 1, o velikosti 1+2 II.Ktg., na ulici Jarošova 748/4a, Havířov – Šumbark  
   Andreji Gabčovi  
- č. 2, o velikosti 1+5, na ulici Marie Pujmanové 1112/4, Havířov – Šumbark  
   Františku Gážikovi  
- č. 38, o velikosti 0+1, na ulici Nákupní 425/3, Havířov – Šumbark  
   Tomáši Holbíkovi  
- č. 2, o velikosti 1+3, na ulici Marie Pujmanové 1121/22, Havířov – Šumbark  
   Heleně Václahovské  
- č. 6, o velikosti 1+3, na ulici Jarošova1194/31b, Havířov – Šumbark  
   Ivetě Nemethové  
- č. 7, o velikosti 1+3, na ulici Hlavní třída 440/69, Havířov – Město  
   Petru Sabovi  
- č. 3, o velikosti 1+2, na ulici Makarenkova 519/2, Havířov – Město  
   Adrianě Hermanové  
- č. 9, o velikosti 1+2, na ulici Husova 545/5, Havířov – Město  
   Jiřímu Vlachovi  
- č. 3, o velikosti 1+4, na ulici Na Nábřeží 760/133, Havířov – Město  
   Michalu Scheierovi  
- č. 11, o velikosti 1+1, na ulici Švabinského 994/5, Havířov – Město  
   Pavle Smrčkové  
- č. 14, o velikosti 1+1, na ulici Antala Staška 1088/5, Havířov – Město  
   Elišce Dudysové  
- č. 24, o velikosti 1+3, na ulici A.S.Puškina 907/7, Havířov – Město  
   Daliboru Langovi  
- č. 11, o velikosti 1+2, na ulici 17.listopadu 1254/8, Havířov – Podlesí  
   Radimu Chrobočkovi  
- č. 8, o velikosti 1+1, na ulici 17.listopadu 1253/10, Havířov – Podlesí   
   Vladimíru Slížkovi  
- č. 16, o velikosti 1+2, na ulici Mládí 1107/11, Havířov – Šumbark  
   Kateřině Dubové  
- č. 32, o velikosti 1+3, na ulici V.K.Klicpery 286/1, Havířov – Šumbark   
   Janě Dobiášové  
- č. 11, o velikosti 1+3, na ulici Heleny Malířové 1153/4, Havířov – Šumbark   
   Marku Dybalovi  
- č. 1, o velikosti 1+3, na ulici Moravská 476/41, Havířov – Šumbark  
   Peteru Horváthovi  
- č. 5, o velikosti 1+4, na ulici V.K.Klicpery 287/2, Havířov – Šumbark  
   Luďku Strakovi  
- č. 42, o velikosti 1+3, na ulici Jarošova 1194/31b, Havířov – Šumbark  
   Blažeji Svobodovi  
 
p o v ě ř u j e 
 
MRA s.r.o., k uzavření nájemních smluv s výše uvedenými žadateli  
  

 Z: ředitel MRA s.r.o. 
 T: 1.2.2014 
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4889/73RM/2014 - Zpráva o činnosti Komise sociální RMH_____________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
zprávu o činnosti Komise sociální Rady města Havířova za rok 2013  
dle předložených příloh 

________________________________________________________________________________ 
 
4890/73RM/2014 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů___________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský  
    zákoník, přistoupení p. Stanislava Mihála,  
    trvale bytem Majakovského 880/14, Havířov-Město  k nájemní  
    smlouvě o nájmu bytu č. 6, vel. 1+2 v domě na téže adrese, jehož nájemcem   
    je matka jmenovaného p. Paulína Mihálová 
   
2. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský  
    zákoník, přistoupení p. Ondřeje Franka,   
    trvale bytem  Husova 545/5, Havířov-Město  k nájemní smlouvě  
    o nájmu bytu č. 14, vel. 1+2 v domě na téže adrese, jehož nájemcem je otec    
    jmenovaného p. Michal Franek 
 3. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský  
    zákoník, přistoupení p. Kristýny Dvořákové a p. Denisy Dvořákové,  
    trvale bytem Moskevská 1123/2, Havířov-Město k nájemní smlouvě  
    o nájmu bytu č. 1, vel. 1+1 v domě na téže adrese, jehož nájemci    
    jsou rodiče jmenovaných manž. Kamila Hoffmannová a Lumír Hoffmann  
 
4. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský  
    zákoník, přistoupení p. Stanislava Kučery, trvale bytem, Jaselská 1191/8,  
    Havířov-Město  k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 4, vel. 1+2 v domě  
    na téže adrese, jehož nájemcem je družka jmenovaného  
    p. Jaroslava Vašíčková  

 
5. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský  
    zákoník, přistoupení p. Barbory Krzyžánkové,  
    trvale bytem Na Nábřeží 100/59, Havířov-Město  k nájemní  
    smlouvě o nájmu bytu č. 10, vel. 0+2 v domě na ul. 17.listopadu 1106/26  
    v Havířově-Podlesí, jehož nájemcem je  její bratr MUDr. Daniel Krzyžánek  

________________________________________________________________________________ 
 
 4891/73RM/2014 - Přidělení konkrétního obecního bytu - manž. Jan Žiga a Milena Žigová___         
 

Rada města Havířova 
 
n e s c h v a l u j e 
 
přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 17 o vel. 1+3 v domě na ul. 
Moravská 427/23 v Havířově-Šumbarku se smluvním nájemným ve výši sazby 
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nájemného schváleného radou města pro příslušné období  manž. Janu Žigovi  
a Mileně Žigové, t.b., Chrpová 536/2b, Havířov-Šumbark  

________________________________________________________________________________ 
  
4892/73RM/2014 - Prominutí části poplatku z prodlení - Karel Žďárský__________________      
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
prominutí části poplatku z prodlení ve výši  11.296,- Kč  panu Karlu 
Žďárskému, t.b. Konzumní 387/8, Havířov-Šumbark pod podmínkou, že na 
základě uzavřeného splátkového kalendáře bude zbylá část poplatku z prodlení,  
tj. 11.295,- Kč jmenovaným řádně uhrazena 

________________________________________________________________________________ 
  
4893/73RM/2014 - Prominutí části poplatku z prodlení - manž. Pavel Šafář a Andrea  
                                 Šafářová________________________________________________________     
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
prominutí části poplatku z prodlení ve výši  19.762,- Kč  manž. Pavlu Šafářovi 
a Andrei Šafářové,  t.b. Hlavní třída 229/74, Havířov-Město pod podmínkou,  
že na základě uzavřeného splátkového kalendáře bude zbylá část poplatku  
z prodlení, tj. 25.000,- Kč jmenovanými řádně uhrazena 

________________________________________________________________________________ 
   
4894/73RM/2014 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1629/52, k.ú. Bludovice________________ 
 

Rada  města Havířova  
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
 
schválit 
záměr prodeje pozemku parc.č. 1629/52, zahrada o výměře 24 m2  
k.ú. Bludovice, manželům Vratislavu Císařovi a Zdence Císařové,  
bytem Jasmínová 20, Havířov - Bludovice, za účelem zahrady k rodinnému 
domu, za cenu dle znaleckého posudku  navýšenou o cenu za jeho zpracování 

________________________________________________________________________________ 
 
 4895/73RM/2014 - Záměr prodeje pozemků parc.č. 1629/50 a 1629/102, k.ú. Bludovice______ 

 
Rada   města Havířova  
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  



 
 

USNESENÍ 
ze 73. schůze Rady města Havířova 

konané dne 15.1.2014 
 

20 

schválit 
záměr prodeje pozemků parc.č. 1629/50, zahrada o výměře 134 m2 k.ú. 
Bludovice, parc.č. 1629/102, ostatní plocha o výměře 28 m2 k.ú. Bludovice, 
paní Ing. Dušaně Kebové, bytem Jasmínová 24, Havířov - Bludovice, za 
účelem zahrady k rodinnému domu, za cenu dle znaleckého posudku navýšenou 
o cenu za jeho zpracování                                                                                                              

________________________________________________________________________________ 
  
4896/73RM/2014 - Záměr pronájmu a záměr prodeje pozemků a staveb v polyfunkčním   
                                území bývalého Dolu Dukla________________________________________  
 

Rada  města Havířova  
v souvislosti s dokončováním technické infrastruktury a přípravy polyfunkčního 
území areálu bývalého Dolu Dukla 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr pronájmu pozemků jednotlivě, nebo jako celek v k.ú. Dolní Suchá,  
a to pozemku parc.č. 63/17 o výměře 8 761 m2, pozemku parc.č. 125/1  
o výměře 9 593 m2, pozemku parc.č. 132 o výměře 471 m2, pozemku  
parc.č. 133 o výměře 579 m2, pozemku parc.č. 134 o výměře 213 m2,  
pozemku parc.č.135 o výměře 253 m2, pozemku parc.č. 63/2  
o výměře 5 998 m2, pozemku parc.č.124 o výměře 584 m2, pozemku 
parc.č. 37 o výměře 524 m2, pozemku parc.č.    35 o výměře 967 m2,  
pozemku parc.č. 34 o výměře 262 m2, pozemku parc.č. 63/3  
o výměře 388 m2, pozemku parc.č. 63/9 o výměře 435 m2,  
pozemku parc.č. 63/5 o výměře 1 182 m2, pozemku parc.č. 63/10  
o výměře 296 m2, pozemku parc.č. 63/11 o výměře 450 m2,  
pozemku  parc.č. 63/18 o výměře 891 m2, pozemku parc.č. 33  
o výměře 372 m2, pozemku parc.č. 32 o výměře 260 m2, pozemek parc.č. 30  
o výměře 189 m2 - zastavěná plocha, pozemku parc.č. 31 o výměře 191 m2- 
zastavěná plocha, pozemku parc.č. 29 o výměře  
819 m2, pozemku parc.č. 125/8 o výměře 2 531 m2, pozemku parc.č. 125/10  
o výměře 219 m2, pozemku parc.č. 125/7  o výměře 1 200 m2,  
pozemku parc.č. 126 o výměře 540 m2, pozemku parc.č.125/9  
o výměře 488 m2, pozemku parc.č. 153/12 o výměře 50 m2, pozemku parc.č. 
153/11 o výměře 17 m2, pozemku parc.č. 153/10 o výměře 54 m2, pozemku  
parc.č. 2759/11 o výměře 1 489 m2, pozemku parc.č. 2759/14 o výměře 82 m2; 
a stavby č.p.34 na pozemku parc.č. 30 , a stavby č.p. 35 na pozemku parc.č. 31. 
Celková výměra nabízených pozemků cca 40.348 m2 (přesná výměra bude 
stanovena až po zaměření nově vybudovaných komunikací) 
 
Účel pronájmu: podnikání – zóna je určena pro výrobu a sklady nevyžadující 
pásmo hygienické ochrany, s možností umístění občanského vybavení 
komerčního typu v souladu s územním plánem.  
 
Nabídka by měla minimálně obsahovat: 
- návrh výše nájemného za 1m2/rok pronájmu pozemku  
- jednoduchou zastavovací studii 
- objem předpokládaných investic 
- počet nových pracovních míst 
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- harmonogram realizace výstavby 
- výpis z obchodního rejstříku 
 
Případným investorům město nabídne: 
- možnost zajištění bydlení managementu investora a ubytování pro    
  zaměstnance 
- zajištění autobusového spojení do polyfunkčního území z centra města 
- umístění dětí zaměstnanců do městských mateřských škol 
 
Záměr bude zveřejněn na Úřední desce města Havířova po dobu 90 dnů  
a současně inzerován prostřednictvím tisku. 
 
d o p o r u č u j e    
 
Zastupitelstvu města Havířova  
 
schválit  
záměr prodeje pozemků jednotlivě, nebo jako celek v k.ú. Dolní Suchá, a to 
pozemku parc.č. 63/17 o výměře 8 761 m2, pozemku parc.č. 125/1 o výměře 
9 593 m2, pozemku parc.č. 132 o výměře 471 m2, pozemku parc.č. 133  
o výměře 579 m2, pozemku parc.č. 134 o výměře 213 m2, pozemku parc.č.135  
o výměře 253 m2, pozemku parc.č. 63/2 o výměře 5 998 m2, pozemku 
parc.č.124 o výměře 584 m2, pozemku parc.č. 37 o výměře 524 m2, pozemku  
parc.č. 35 o výměře 967 m2, pozemku parc.č. 34 o výměře 262 m2, pozemku 
parc.č. 63/3 o výměře 388 m2, pozemku parc.č. 63/9 o výměře 435 m2, 
pozemku parc.č. 63/5 o výměře 1 182 m2, pozemku parc.č. 63/10 o výměře  
296 m2, pozemku parc.č. 63/11 o výměře 450 m2, pozemku  parc.č. 63/18  
o výměře 891 m2, pozemku parc.č. 33 o výměře 372 m2, pozemku parc.č. 32  
o výměře 260 m2, pozemek parc.č. 30 o výměře 189 m2 - zastavěná plocha, 
pozemku parc.č.    31 o výměře 191 m2- zastavěná plocha, pozemku parc.č. 29 
o výměře 819 m2, pozemku parc.č. 125/8 o výměře 2 531 m2, pozemku  
parc.č. 125/10 o výměře 219 m2, pozemku parc.č. 125/7  o výměře 1 200 m2, 
pozemku parc.č. 126 o výměře 540 m2, pozemku parc.č.125/9 o výměře 488 
m2, pozemku parc.č. 153/12 o výměře 50 m2, pozemku parc.č. 153/11  
o výměře    17 m2, pozemku parc.č. 153/10 o výměře 54 m2, pozemku  
parc.č. 2759/11 o výměře 1 489 m2, pozemku parc.č. 2759/14 o výměře 82 m2; 
a stavby č.p.34 na pozemku parc.č. 30 , a stavby č.p. 35 na pozemku parc.č. 31. 
Celková výměra nabízených pozemků cca 40.348 m2 (přesná výměra bude 
stanovena až po zaměření nově vybudovaných komunikací) 
 
Účel prodeje: podnikání – zóna je určena pro výrobu a sklady nevyžadující 
pásmo hygienické ochrany, s možností umístění občanského vybavení 
komerčního typu v souladu s územním plánem.  
 
Nabídka by měla minimálně obsahovat: 
- návrh ceny za 1m² pozemku 
- jednoduchou zastavovací studii 
- objem předpokládaných investic 
- počet nových pracovních míst 
- harmonogram realizace výstavby 
- výpis z obchodního rejstříku 
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Případným investorům město nabídne: 
- možnost zajištění bydlení managementu investora a ubytování pro 
zaměstnance 
- zajištění autobusového spojení do polyfunkčního území z centra města 
- umístění dětí zaměstnanců do městských mateřských škol 
 
Záměr bude zveřejněn na Úřední desce města Havířova po dobu 90 dnů  
a současně inzerován prostřednictvím tisku. 

________________________________________________________________________________ 
  
4897/73RM/2014 - Výstavba restaurace McDonald’s v k.ú. Havířov-město_________________ 
 

Rada města Havířova 
 
o d k l á d á  
 
posouzení návrhů společnosti McDonald´s ČR s.r.o. ze dne  4.12.2013 a ze dne 
3.1.2014 k dalšímu postupu ve věci výstavby restaurace McDonald’s 
v Havířově-Městě 

 
   
4898/73RM/2014 - Prodej části pozemku parc.č. 580/164, k.ú. Bludovice___________________         
 

Rada   města Havířova  
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
 
schválit 
prodej části pozemku parc.č. 580/164, ostatní plocha, ostatní komunikace  
o výměře cca 30 m2, k.ú. Bludovice, paní Marcele Konderlové, bytem Rodinná 
27/1004, Havířov – Bludovice, z důvodu parkování vozidla a vybudování 
oplocení, za cenu dle znaleckého posudku  ve výši cca 399,-Kč/m2 +1.800,-Kč 
za zpracování znaleckého posudku 

________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
………………………………….....                                     ...…..…….……………………... 
 
Ing. Zdeněk OSMANCZYK                                  Ing. Eduard HECZKO 
primátor města                  náměstek primátora 
                                                                                                pro ekonomiku a správu majetku 
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UUU   SSS   NNN   EEE   SSS   EEE   NNN   ÍÍÍ   
z 73. schůze Rady města Havířova 

konané dne 15.1.2014 

 
v zasedací místnosti Rady města Havířova 

na Magistrátu města Havířova 
ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město 

ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE 
 
 
 
 

II.část 
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PPŘŘEEHHLLEEDD  UUSSNNEESSEENNÍÍ 
přijatých na 73. schůzi Rady města Havířova, konané dne 15.1.2014 - II. část 

 
4899/73RM/2014 - Pronájem části pozemku parc.č. 113/1, k.ú. Bludovice 
                                Prodej části pozemku parc.č. 113/1, k.ú.  Bludovice- změna usnesení 
 
4900/73RM/2014 - Odkoupení nemovitých věcí od spol. RPG Byty, s.r.o. 
 
4901/73RM/2014 - Žádost o změnu usnesení -výkup pozemků v k.ú. Bludovice –  
                                 Stanisław a Andrzej Wacławikovi  
 
4902/73RM/2014 - Úprava kupní  ceny k výkupu po realizaci stavby: „Regenerace  
                                 panel. sídliště Havířov – Šumbark, lokalita Za Teslou, 4. etapa“ 
 
4903/73RM/2014 - Nabídka odprodeje hodin do majetku města 
 
4904/73RM/2014 - Záměr pronájmu části pozemku parc.č.1374/63, k.ú. Šumbark 
 
4905/73RM/2014 - Záměr pronájmu pozemku parc.č. 3724/1, k.ú. Havířov - město 
 
4906/73RM/2014 - Záměr prodloužení pronájmu částí pozemků parc.č. 1531/3 a 1420,  
                                 k.ú. Havířov-město 
 
4907/73RM/2014 - Záměr prodloužení pronájmu částí pozemků parc.č. 3727, 281,  
                                 k.ú. Havířov – město, za účelem vyhrazených stání pro vozidla taxi 
 
4908/73RM/2014 - Zřízení věcného břemene     
 
4909/73RM/2014 - Záměr prodloužení nájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího  
                                k podnikání 
 
4910/73RM/2014 - Záměr pronájmu části nemovité věci 
 
4911/73RM/2014 - Obecné záměry pronájmu částí nemovité věci 
 
4912/73RM/2014 - Záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího  
                                k podnikání, formou veřejné soutěže  
                                Obecný záměr pronájmu části nemovité věci 

 
4913/73RM/2014 - Pronájem části nemovité věci  
 
4914/73RM/2014 - Odstoupení od nájemních smluv  
 
4915/73RM/2014 - Žádosti o snížení nájemného  
 
4916/73RM/2014 - Žádost o zrušení výpovědi  
 
4917/73RM/2014 - Žádost o souhlas s umístěním sídla společnosti  
 
4918/73RM/2014 - Souhlas zřizovatele k nakládání s investičním majetkem  
                                příspěvkovou organizací zřízenou statutárním městem Havířov 
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4919/73RM/2014 - Rozpis výdajů OŠK na investiční akce a opravy na rok 2014  
 
4920/73RM/2014 - Udělení souhlasu s přijetím věcných darů příspěvkovými  
                                 organizacemi zřízenými statutárním městem Havířov  
 
4921/73RM/2014 - Udělení souhlasu s podáním žádostí a přijetím účelových dotací   
                                 poskytnutých Nadací OKD a ROP Moravskoslezsko 
 
4922/73RM/2014 - Žádost Nemocnice s poliklinikou Havířov o prodloužení lhůty  
                                 závěrečného vyúčtování poskytnuté investiční dotace na pořízení  
                                 zdravotechniky 
    
4923/73RM/2014 - Žádost o vyjádření a podporu záměru – vybudování špičkového     
                                 pracoviště magnetické rezonance pro region Havířovska 
  

4924/73RM/2014 - Odstranění sochy Směrník před nádražím Českých drah, a.s. 
 
4925/73RM/2014 - Návrh čerpání Fondu veřejně prospěšných aktivit v roce 2014 
          
4926/73RM/2014 - Pořadník žadatelů o byty zvláštního určení pro rok 2014 –  
                                 bezbariérové byty na ul. Karvinská, Chrpová, Akátová, Opletalova  
 
4927/73RM/2014 - Návrh zajištění rekondičně-ozdravných pobytů v roce 2014  

   
4928/73RM/2014 - Návrh úprav rozpočtu VI. na rok 2013 – rozpočtová opatření  
                                 č. 163. – 175.  
 
4929/73RM/2014 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období  
                                leden – listopad 2013 
 
4930/73RM/2014 - Sumarizace přesunů mezi paragrafy a položkami provedených  
                                 za období červen – listopad 2013 
 
4931/73RM/2014 - Úvěrový rámec – finanční toky 
 
4932/73RM/2014 - Schválení ceny za použití veřejných WC na území města Havířova 
 
4933/73RM/2014 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady na projekt  
                                 Regenerace náměstí Nad Terasou – doplnění nového ustanovení  
                                 v čl. III, odst. 1 
 
4934/73RM/2014 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro  
                                 získávání dotací   z fondů EU,  SR, případně jiných zdrojů 
          
4935/73RM/2014 - „Odkanalizování částí města Havířova – III. etapa, Životice,  
                                 Prostřední Suchá – ul. Hornosušská a Protější“- odůvodnění  
                                 významné veřejné zakázky 
  
4936/73RM/2014 - Přijetí věcných darů 
 
4937/73RM/2014 - Souhlas zřizovatele s pronájmem prostor sloužících k podnikání  
                                   – Rugby CZ, s.r.o.  
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4938/73RM/2014 - Informativní zpráva – nový občanský zákoník a zákon o obchodních                  
                                 korporacích ve vztahu k obchodním společnostem statutárního  
                                 města Havířova   
4939/73RM/2014 - Plán veřejných zakázek pro zadání v roce 2014  
 
4940/73RM/2014 - Stanovení dalšího postupu k vymáhání  pohledávek vzniklých na  
                                úseku veřejného osvětlení a elektroměrových rozvaděčů                             
 
4941/73RM/2014 - Poskytnutí peněžitých zápůjček na výstavbu kanalizačních  
                                 přípojek - V. 
          
4942/73RM/2014 – Informativní zpráva o výsledcích veřejnosprávních kontrol  
 
4943/73RM/2014 – Odměny neuvolněným členům zastupitelstva a předsedům komisí 
  
4944/73RM/2014 – Počet zaměstnanců MMH – dohody o pracích konaných mimo   
                                 pracovní poměr  
 
4945/73RM/2014 – Změny v Občanské komisi č.5 Rady města Havířova 
 
4946/73RM/2014 – Platební výměr 
 
4947/73RM/2014 – Návrh programu 23. zasedání Zastupitelstva města Havířova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

USNESENÍ 
ze 73. schůze Rady města Havířova 

konané dne 15.1.2014 
 

27 

UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ 
ze 73. schůze Rady města Havířova, konané dne 15.1.2014 - II. část 

 
4899/73RM/2014 - Pronájem části pozemku parc.č. 113/1, k.ú. Bludovice 
                                Prodej části pozemku parc.č. 113/1, k.ú.  Bludovice- změna usnesení______ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
pronájem části pozemku parc.č. 113/1 o výměře 360 m2, kat. území Bludovice 
včetně  trvalých porostů společnosti Revize plynu HOŘAVKA s.r.o. se sídlem  
Havířov-Podlesí, Kubelíkova 1323/1a, IČ: 29453933 za účelem vybudování 
administrativní a komerční budovy včetně parkovací plochy, za těchto 
podmínek: 
-  nájemné ve výši 4 000,- Kč/měsíčně (tj. 48 000,- Kč/ročně ) + DPH  
-  na dobu 36 měsíců od data uzavření nájemní smlouvy 
 
r u š í  
 
část usnesení RMH ze dne 18.12.2013, č. 4824/72RM/2013 v části doporučení 
prodeje a 
 
d o p o r u č u j e        
 
Zastupitelstvu města Havířova  
 
schválit 
prodej části pozemku parc.č. 113/1 o výměře cca 360 m2, kat. území Bludovice 
včetně  trvalých porostů (výměra bude upřesněna na základě GP) společnosti 
Revize plynu HOŘAVKA s.r.o. se sídlem Havířov-Podlesí, Kubelíkova 
1323/1a, IČ: 29453933 za účelem vybudování administrativní a komerční 
budovy včetně parkovací plochy, a to za  tržní cenu dle  znaleckého posudku ve 
výši  1 140,- Kč/m2 (tj. cca 410 400,- Kč )  + DPH + 1 900,- Kč za zpracování 
znaleckého posudku  a  69 280,- Kč za  trvalé porosty (dle skutečného zaměření 
GP)  s tím, že s budoucím kupujícím bude uzavřena 
 
1. smlouva o budoucí kupní smlouvě za těchto podmínek (dále jen BKS): 
    a) maximální lhůta pro vydání územního rozhodnutí je stanovena na 12   
        měsíců od účinnosti BKS,   
    b) maximální lhůta pro dokončení výstavby je stanovena na 36 měsíců  
        od účinnosti BKS, 
    c) ke dni podpisu BKS zaplatí budoucí kupující část kupní ceny (jistotu)  
        ve výši 250 000,-  Kč převodem na depozitní účet města, 
    d) nesplnění lhůty pro vydání územního rozhodnutí, lhůty pro dokončení  
        výstavby a neplacení nájemného po dobu výstavby, bude důvodem  
        k odstoupení města od BKS a uplatnění smluvní pokuty  
        ve výši 100 000,- Kč; město vrátí uhrazenou část kupní ceny    
        (jistotu) sníženou o smluvní pokutu, 
    e) v případě odstoupení budoucího kupujícího od BKS z důvodu upuštění  
        od realizace sjednaného účelu BKS, uhradí budoucí kupující městu  
        smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč, město vrátí uhrazenou část  
        kupní ceny (jistotu) sníženou o smluvní pokutu,  
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2. Kupní smlouva bude uzavřena: 
     - po nabytí právní moci opatření Stavebního a silničně správního úřadu,  
       kterým se povoluje užívání stavby a po předložení GP o zaměření     
       pozemku, 
     - návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí bude podán  
       městem po zaplacení celé kupní ceny a zaplacení případných pohledávek  
       města, 
     - nemovitost bude užívána po dobu 10 let od uzavření kupní smlouvy pouze  
       k účelu, ke kterému byla prodána a v případě porušení sjednaného závazku  
       vlastník uhradí městu smluvní pokutu ve výši 500 000,- Kč,   
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem nájemní smlouvy. 

________________________________________________________________________________ 
  
4900/73RM/2014 - Odkoupení nemovitých věcí od spol. RPG Byty, s.r.o.__________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova 
 
vzít na vědomí  
nabídky spol. RPG Byty, s.r.o., na prodej nemovitých věcí ze dne 27. 12. 2013 
 
neschválit  
odkoupení nemovitých věcí od vlastníka spol. RPG Byty, s.r.o., IČ: 27769127: 
 
1. pozemek  parc. č. 2283, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 908 m2 
    stavba č. p. 515, rodinný dům na pozemku parc. č. 2283,  
    vše v k.ú. Prostřední Suchá, za kupní cenu ve výši 2.850.000,- Kč 
 
2. pozemek parc. č. 2292, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1169 m2 
    stavba č. p. 513, rodinný dům na pozemku parc. č. 2292,  

                                    vše v k.ú. Prostřední Suchá, za kupní cenu ve výši 2.150.000,- Kč 
 

  
4901/73RM/2014 - Žádost o změnu usnesení -výkup pozemků v k.ú. Bludovice –  
                                Stanisław a Andrzej Wacławikovi___________________________________  

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
 
vzít na vědomí  
žádost spoluvlastníků pana Andrzeje Wacławika a pana Stanisława Wacławika, 
oba bytem Havířov-Město, Hlavní třída 260/17  o změnu usnesení  
č. 933/20ZM/2013 ze dne 23.9.2013 ve věci výše kupní ceny za pozemek 
parc.č. 900/3 a část pozemku parc.č. 890, k.ú. Bludovice 
a 
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trvat  
na usnesení č. 933/20ZM/2013 ze dne 23.9.2013 , kterým byl schválen  
výkup  pozemku parc.č. 900/3, ost.plocha, ost. komunikace o výměře 154 m2,  
na kterém se nachází část MK Na Kempách a části pozemku parc.č.  890, orná 
půda o výměře cca 40 m2,  za účelem vybudování výhybny a pro výstavbu 
cyklostezky, vše kat. území Bludovice (přesná výměra bude určena na základě 
GP)  ve spoluvlastnictví: pana Andrzeje Wacławika, vlastníka podílu ve výši 
1/10 a pana Stanisława Wacławika,vlastníka podílu ve výši 9/10,  
oba bytem Havířov-Město, Hlavní třída 260/17  za smluvní cenu ve výši  
cca 97 000,-Kč, (tj.  500,- Kč/m2) 

________________________________________________________________________________ 
  
4902/73RM/2014 - Úprava kupní  ceny k výkupu po realizaci stavby: „Regenerace panel.                  
                                 sídliště Havířov – Šumbark, lokalita Za Teslou, 4. etapa“_______________ 
 

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
 
zrušit  
část usnesení ZMH ze dne 25. 3. 2013, č. 809/18ZM/2013, bod 1, kterým byl 
schválen  výkup částí pozemků, k.ú. Šumbark, parc. č. 692/4, 692/96, 692/97, 
692/116 a 861 trvale  dotčených stavbou, v rozsahu cca 3829 m2,  dle  zaměření  
dokončené  stavby,  
prodávající: SEMAG, spol.s r.o., Lidická 886/43, Havířov – Šumbark,  
                    IČ: 439 62 394  
kupní cena: dle cenových předpisů platných v době výkupu 
 
schválit    
výkup částí pozemků, k.ú. Šumbark, parc. č. 692/4, 692/96, 692/97, 692/116  
a 861 trvale dotčených stavbou, v rozsahu cca 3829 m2,  dle  zaměření  
dokončené  stavby,  
prodávající: SEMAG, spol.s r.o., Lidická 886/43, Havířov – Šumbark,  
                    IČ: 439 62 394  
kupní cena: dohodou ve výši 450,- Kč/m2 + DPH   

________________________________________________________________________________ 
  
4903/73RM/2014 - Nabídka odprodeje hodin do majetku města__________________________ 
 

Rada města Havířova   
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
 
neschválit 
odkoupení  hodin umístěných na pozemku parc. č. 1420,  k.ú.  Havířov – město,   
od společnosti „V I S I A REKLAMA s.r.o.“  
se sídlem: 152 00 Praha 5, Prosluněná 560/11,  IČ: 636 75 251,  
do majetku města, za smluvní cenu 20.000,-Kč + DPH, z důvodu špatného 
technického stavu hodin.                                                                                                                                                                                        

________________________________________________________________________________ 
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4904/73RM/2014 - Záměr pronájmu části pozemku parc.č.1374/63, k.ú. Šumbark___________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e     
 
záměr pronájmu pozemku parc.č. 1374/63, k.ú. Šumbark o výměře 34  m2,   
panu Vlastimilu Karikovi, bytem Karviná-Nové Město, Havířská 1083/13 
k  již postavenému prodejnímu stánku s prodejem novin, časopisů, potravin  
a smíšeného zboží, a to za podmínek: 
- na dobu neurčitou od 1.1.2014 s tříměsíční výpovědní lhůtou 
- za nájemné dle platných zásad ve výši 11 560,- Kč/ročně, úhrada formou     
  čtvrtletních splátek 
- zákaz prodeje alkoholických nápojů 
- nájemce zajistí v okolí stánku pořádek a v zimním období  bezpečnou   
  schůdnost přístupu ke stánku 

________________________________________________________________________________ 
  
4905/73RM/2014 - Záměr pronájmu pozemku parc.č. 3724/1, k.ú. Havířov – město__________ 
 

Rada   města    Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
záměr pronájmu pozemku parc.č. 3724/1, k.ú. Havířov – město, společnosti 
Rhenus Development s.r.o., se sídlem: Frýdek - Místek, Žižkova 500,  
PSČ: 738 01, IČ : 633 22 005, za podmínek:  
 
účel pronájmu:     umístění 1 ks reklamního panelu OD ELAN o rozměrech  
                            5m x 2,5m  (12,5m2) 
 
nájemné:              12,5 m2 (plocha reklamy) x 3.000,- Kč = 37.500,- Kč /rok  
                             + DPH + kauce ve výši 10.000,- Kč 
 
na dobu:               4 let, tj. do 31.12.2017 

________________________________________________________________________________ 
 
4906/73RM/2014 - Záměr prodloužení pronájmu částí pozemků parc.č. 1531/3 a 1420,  
                                k.ú. Havířov-město_______________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e     
 
1. záměr prodloužení pronájmu částí pozemků parc.č. 1531/3 a parc.č. 1420,  
    kat. území Havířov-město o celkové výměře 4  m2,   
    Nájemci: společnost PNS GROSSO s.r.o., se sídlem Praha 9,  
    Paceřická 1/2773, IČ: 48592153 k  již postavenému prodejnímu stánku PNS  
    s doplňkovým prodejem, a to za podmínek: 
    - na dobu neurčitou od 1.1.2014 s tříměsíční výpovědní lhůtou 
    - za nájemné dle platných zásad ve výši 4000,- Kč/ročně + DPH 
    - zákaz prodeje alkoholických nápojů 
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    - nájemce zajistí v okolí stánku pořádek a v zimním období  bezpečnou  
      schůdnost přístupu   ke stánku 
 
2. záměr prodloužení pronájmu částí pozemků parc.č. 1531/3 a parc.č. 1420,  
    kat. území Havířov-město o celkové výměře 4  m2,   
    Nájemci: ČSAD Havířov a.s., se sídlem Havířov-Podlesí, Těšínská 1297,  
    IČ: 45192081 k  již postavenému stánku s předprodejem jízdenek ČSAD        
    s doplňkovým prodejem, a to za podmínek: 
    - na dobu neurčitou od 1.1.2014 s tříměsíční výpovědní lhůtou 
    - za nájemné dle platných zásad ve výši 4 000,- Kč/ročně + DPH 
    - zákaz prodeje alkoholických nápojů 
    - nájemce zajistí v okolí stánku pořádek a v zimním období  bezpečnou     
      schůdnost přístupu ke stánku 

________________________________________________________________________________ 
  
4907/73RM/2014 – Záměr prodloužení pronájmu částí pozemků parc.č. 3727, 281,  
                                 k.ú. Havířov – město, za účelem vyhrazených stání pro vozidla taxi______ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. záměr prodloužení pronájmu části pozemku parc.č. 3727,  
    k.ú. Havířov – město, o výměře 12 m2, označeného č. 2 s podélným stáním,    
    ul. Železničářů v Havířově – Městě,  pro pana Rostislava Šeredu,  
    bytem Střední 3, Havířov - Šumbark, IČ: 67681310, za podmínek: 
    - na dobu určitou, tj. od 1.2. 2014 do 31.1. 2015 
    - za částku 30.100,-Kč/1 stání/rok, vč. DPH s tím, že platba bude provedena  
      jednorázově při podpisu dodatku č. 3 k nájemní smlouvě 
    - výpovědní lhůta 1 měsíc 
 
2. záměr prodloužení pronájmu části pozemku parc.č. 3727,  
    k.ú. Havířov – město, o    výměře 12 m2, označeného č. 3 s podélným    
    stáním, ul. Železničářů v Havířově – Městě, pro pana Petra Hadaše,  
    bytem Dolní 100, Dolní Lutyně – Věřňovice, IČ:  871434942, za podmínek: 
    - na dobu určitou, tj. od 1.2. 2014 do 31.1. 2015 
    - za částku 30.000,-Kč/1 stání/rok, vč. DPH s tím, že platba bude provedena  
      jednorázově při podpisu dodatku č. 2 k nájemní smlouvě 
    - výpovědní lhůta 1 měsíc 
 
3. záměr prodloužení pronájmu části pozemku parc.č. 3727,  
    k.ú. Havířov – město, o výměře 12 m2, označeného č. 4 s podélným stáním,  
    ul. Železničářů v Havířově – Městě, pro pana Viktora Němce,  
    bytem 1.máje 9, Havířov – Město, IČ: 73354058, za podmínek: 
    -  na dobu určitou, tj. od 1.3. 2014 do 28.2. 2015 
    - za částku 30.000,-Kč/1 stání/rok, vč. DPH s tím, že platba bude provedena  
       jednorázově při podpisu dodatku č. 2 k nájemní smlouvě 
    - výpovědní lhůta 1 měsíc 
 
4. záměr prodloužení části pozemku parc.č. 281, o výměře 12 m2,   
    označeného č. 7 s podélným stáním, ul. Československé armády,  
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    pro pana Viktora Němce, bytem 1.máje 9, Havířov – Město, IČ: 73354058,  
    za podmínek: 
    -  na dobu určitou, tj. od 1.3. 2014 do 28.2. 2015 
    - za částku 30.000,-Kč/1 stání/rok, vč. DPH, s tím, že platba bude  provedena      
      jednorázově při podpisu dodatku č. 2 k nájemní smlouvě 
    - výpovědní lhůta je 1 měsíc 
 
5. záměr prodloužení pronájmu části pozemku parc.č. 281, o výměře 12 m2,    
    označeného č. 6 s podélným stáním, ul. Československé armády,  
    pro pana Milana Sedláčka, bytem Horní Těrlicko 28, IČ: 73899291,  
    za podmínek: 

                                    - na dobu určitou, tj. od 1.2. 2014 do 31.1. 2015 
                                    - za částku 30.000,-Kč/1 stání/rok, vč. DPH s tím, že platba bude provedena  
                                      jednorázově při podpisu dodatku č. 2 k nájemní smlouvě 
                                    -  výpovědní lhůta je 1 měsíc 
________________________________________________________________________________ 
 
4908/73RM/2014 - Umístění sjezdu na pozemku města parc.č. 3835/1, k.ú. Havířov – město___      
 

Rada města Havířova 
 
o d k l á d á  
 
rozhodnutí o umístění sjezdu a práva jezdit na pozemku města parc.č. 3835/1, 
k.ú. Havířov – město  

________________________________________________________________________________ 
 
4909/73RM/2014 - Záměr prodloužení nájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího  
                                 k podnikání_____________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr prodloužení nájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání 
o výměře 105,87 m2 ve 3. nadzemním podlaží části H objektu Radnice, 
Svornosti 86/2, Havířov-Město, nájemkyni MUDr. Janě Alešové,  
IČ: 60784571, k dalšímu provozování gynekologické ordinace 

________________________________________________________________________________ 
 
4910/73RM/2014 - Záměr pronájmu části nemovité věci________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr pronájmu části nemovité věci – místnosti o výměře 19 m2 v  suterénu 
obytného domu ul. Bludovická 5, Havířov-Město, p. Hance Poláčkové, jako 
sklad pro vlastní potřebu 

________________________________________________________________________________ 
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4911/73RM/2014 - Obecné záměry pronájmu částí nemovité věci_________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. obecný záměr pronájmu části nemovité věci o výměře 105,70 m2 v  suterénu  
    budovy zdravotního střediska na ul. Generála Svobody 24,  
    Havířov-Šumbark.  
 
2. obecný záměr pronájmu části nemovité věci o výměře 135,57 m2 v přízemí  
    budovy ul. Jaroslava Seiferta 8, Havířov-Město.  
 
3. obecný záměr pronájmu části nemovité věci – garážového stání č. 8  
    o výměře 19,61 m2 v suterénu Domu s pečovatelskou službou  
    ul. Karvinská 3, Havířov-Město.  

________________________________________________________________________________ 
 
4912/73RM/2014 - Záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání,  
                                 formou veřejné soutěže  

Obecný záměr pronájmu části nemovité věci__________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. vyhlášení záměru pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího  
    k podnikání o celkové výměře 180,93 m2 v přízemí obytného domu  
    na Dlouhé tř. 27, Havířov-Město, formou veřejné soutěže, za podmínek: 
  
          1. Nájemné je stanoveno v minimální výši 1.300,- Kč/m2/rok bez DPH.  
          2. Doba nájmu: na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.  
          3. Platba nájmu a záloh za služby měsíčně. 
          4. Účel nájmu není stanoven. V prostorách nesmí být umístěna restaurace  
              nebo herna. 
 
2. obecný záměr pronájmu části nemovité věci o celkové výměře 218 m2  

      v 1. poschodí obytného domu na Dlouhé tř. 23, Havířov-Město 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem vyhlášky soutěže dle bodu 1.  

          Z: vedoucí OSM 
          T: 20. 1. 2014 
________________________________________________________________________________ 
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4913/73RM/2014 - Pronájem části nemovité věci_______________________________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
pronájem části nemovité věci – místnosti o výměře 10,80 m2 v  suterénu 
obytného domu ul. Astronautů 9, Havířov-Město, p. Lukáši Valáškovi, jako 
sklad pro vlastní potřebu, za podmínek: 
 
                     - nájemné 100,- Kč/m2/rok bez DPH 
                     - nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 

________________________________________________________________________________ 
  
4914/73RM/2014 - Odstoupení od nájemních smluv____________________________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
1. odstoupení od nájemní smlouvy na pronájem části nemovité věci – prostoru  
    sloužícího k podnikání (kancelář č. 110) o celkové výměře 38,43 m2  
    v 1. nadzemním podlaží části H    
    objektu Radnice, ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město, nájemce  
    p. Tomáš Nevrlka, IČ: 67309551, z důvodu dluhu na nájemném a službách 
 
2. odstoupení od nájemní smlouvy na pronájem části nemovité věci – prostoru  
    Sloužícího k podnikání (kancelář č. 223) o celkové výměře 12,27 m2  
    ve 2. nadzemním podlaží části H objektu Radnice, ul. Svornosti 86/2,  
    Havířov-Město, nájemce p. Milan Mušuka, IČ: 66700833,  
    z důvodu dluhu na nájemném a službách 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem odstoupení od nájemních smluv dle bodu č. 1 a 2.  

 
          Z: vedoucí OSM 
          T: 31. 1. 2014 
________________________________________________________________________________ 
   
4915/73RM/2014 - Žádosti o snížení nájemného_______________________________________  
 

Rada města Havířova 
 
n e s c h v a l u j e 
  
1. snížení nájemného za část nemovité věci – prostor sloužící k podnikání  
    o celkové výměře 58,99 m2 v přízemí obytného domu na Dlouhé tř. 27,  
    Havířov-Město, nájemkyni p. Janě Kušové, IČ: 22974415 
 
2. snížení nájemného za část nemovité věci – prostor sloužící k podnikání  
    o celkové výměře 93,49 m2 v přízemí objektu na Dlouhé tř. 17,  
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    Havířov-Město, nájemci spol. MADA servis s.r.o., IČ: 25871714,  
    za měsíc listopad 2013  

________________________________________________________________________________ 
  
4916/73RM/2014 - Žádost o zrušení výpovědi_________________________________________  
 

Rada města Havířova 
 
r u š í 
 
usnesení Rady města Havířova ze dne 18. 12. 2013 č. 4811/72RM/2013, bod 3., 
ve věci výpovědi nájemní smlouvy na část nemovité věci – prostoru sloužícímu 
k podnikání o celkové výměře 191,59 m2 v  přízemí obytného domu  
Dlouhé tř. 29, Havířov-Město, nájemci p. Dušanu Dovicovi, IČ: 48817074 

________________________________________________________________________________ 
  
4917/73RM/2014 - Žádost o souhlas s umístěním sídla společnosti________________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
umístění sídla společnosti v části nemovité věci – prostoru sloužícího  
k podnikání o celkové výměře 72,27 m2 ve  4. nadzemním podlaží objektu 
zdravotního střediska na Dlouhé tř. 1134/83, Havířov-Podlesí,  
nájemci spol.  Somadent s.r.o., IČ: 28603796, po dobu trvání nájemního vztahu 

 
 
4918/73RM/2014 - Souhlas zřizovatele k nakládání s investičním majetkem příspěvkovou 
                                organizací zřízenou statutárním městem Havířov______________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
vyřazení svěřeného majetku příspěvkovou organizací města: 
          Základní škola Havířov – Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná  
          (IČ: 61 98 87 23) 
         - plynový sporák FAGOR industrial, invent. č. 67/22,  
           v pořizovací ceně 84.311,90 Kč včetně DPH 

________________________________________________________________________________ 
 
4919/73RM/2014 - Rozpis výdajů OŠK na investiční akce a opravy na rok 2014_____________  
 

Rada města Havířova   
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
 
vzít na vědomí   
rozpis výdajů OŠK na rok 2014 na položce „Opravy a udržování“ a na položce 
„Pořízení dlouhodobého hmotného majetku“ v celkové výši 21 900 tis. Kč  
dle přílohy č. 1 

________________________________________________________________________________ 
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4920/73RM/2014 - Udělení souhlasu s přijetím věcných darů příspěvkovými organizacemi   
                                zřízenými statutárním městem Havířov______________________________  

 
Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 
 
s přijetím věcných darů příspěvkovými organizacemi města:  
 
1. Mateřská škola Havířov-Město Horymírova 7/1194  (IČ: 61 98 86 34) 
    v celkové výši 671,- Kč od p. Miroslava Gottfrieda, Kubelíkova 1317/1,  
    736 01 Havířov-Podlesí (IČ: 61 93 57 27) - ovoce k příležitosti mikulášské  
    a vánoční nadílky 
 
2.  Základní škola Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná,    
     příspěvková organizace (IČ: 70 95 81 14) v celkové výši 33.620,10 Kč  
     od společnosti „LEPORELO children“ o.p.s., Mládežnická 1564/11,     
     Havířov-Podlesí (IČ: 25 82 03 62) – učební pomůcky ke zkvalitnění   
     výchovně-vzdělávacího procesu žáků školy (knihy, sportovní potřeby,  
     materiály pro žákovský parlament, mobilní box pro sportovní akce)  

________________________________________________________________________________ 
  
4921/73RM/2014 - Udělení souhlasu s podáním žádostí a přijetím účelových dotací   
                                poskytnutých Nadací OKD a ROP Moravskoslezsko___________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 
 
s podáním žádostí a přijetím účelových dotací  příspěvkovými organizacemi 
města: 
 
1. Mateřská škola Havířov-Podlesí Kosmonautů 4/1319 (IČ: 61 98 86 26) 
 
    poskytovatel:    Nadace OKD 
    projekt:            „Být venku je prima“…………………………....20.000,- Kč 
 
2. Základní škola Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná  
    (IČ: 61 98 87 23) 
    poskytovatel:     ROP Moravskoslezsko 
    projekt:              “Děti a životní prostředí“………….…….….2.000.000,- Kč 
    financování spoluúčasti (tj. 15%)  
    zapojením rezervního fondu ZŠ…………..……………………300.000,- Kč 

________________________________________________________________________________ 
 
4922/73RM/2014 - Žádost Nemocnice s poliklinikou Havířov o prodloužení lhůty závěrečného     
                                vyúčtování poskytnuté investiční dotace na pořízení zdravotechniky______ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
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vzít na vědomí  
1. žádost Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace,  
    o prodloužení lhůty závěrečného vyúčtování poskytnuté dotace  
    dle přílohy č. 1 tohoto materiálu 
 
2. povinnost Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace,  
    vrátit do 31. 1. 2014 zpět městu Havířov nevyčerpanou investiční dotaci  
    ve výši 1 650 000,- Kč poskytnutou v roce 2013 na pořízení nové přístrojové    
    techniky, a to: 
    - laparoskopická věž – technika pro operační sály v ceně 1 350 000,- Kč 
    - ureterorenoskop flexibilní - vyšetřovací technika k endoskopickým  
      vyšetřením pro urologické oddělení v ceně 300 000,- Kč 
 
3. zahájení realizace výběrového řízení na dodávku nové přístrojové techniky -    
    laparoskopické věže a ureterorenoskopu Nemocnicí s poliklinikou Havířov,  
    příspěvková organizace 
 
schválit  
1. opětovné poskytnutí investiční dotace pro Nemocnici s poliklinikou Havířov,  
    příspěvková organizace (IČ 00844896) v roce 2014 ve výši 1 650 000,- Kč  
    na pořízení nové přístrojové techniky, a to: 
    - laparoskopická věž - technika pro operační sály v ceně 1 350 000,- Kč 
    - ureterorenoskop flexibilní - vyšetřovací technika k endoskopickým  
      Vyšetřením pro urologické oddělení v ceně 300 000,- Kč  
 
2. uzavření smlouvy s příjemcem dotace 
 
uložit  
ekonomickému odboru zapracovat poskytnutí investiční dotace Nemocnici 
s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, ve výši 1,65 mil. Kč do úprav 
rozpočtu I. na rok 2014  
 
pověřit  
náměstka primátora pro sociální rozvoj podpisem smlouvy o poskytnutí dotace 

________________________________________________________________________________ 
 
4923/73RM/2014 - Žádost o vyjádření a podporu podnikatelského záměru – vybudování  
                                špičkového pracoviště magnetické rezonance pro region Havířovska______ 
  

Rada města Havířova 
 
b e r e  n a  v ě d o m í 
 
žádost podnikatelského subjektu Lékařský servis a.s., Karvinská 1518/5, 
Havířov-Město, o vyjádření a podporu záměru – vybudování špičkového 
pracoviště magnetické rezonance pro region Havířovska dle přílohy č. 1 tohoto 
materiálu 
  
p o d p o r u j e 
 
záměr Lékařského servisu a.s., Karvinská 1518/5, Havířov-Město vybudovat 
špičkové pracoviště magnetické rezonance pro region Havířovska 

________________________________________________________________________________ 
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4924/73RM/2014 - Odstranění sochy Směrník před nádražím Českých drah, a.s.____________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
 
schválit  
likvidaci uměleckého díla Směrník před budovou Českých drah, a.s., na 
pozemku č. 3748/1, k. ú  Havířov – Město, inventární  číslo 000000000500, 
účet 0320020 – kulturní předměty,  v účetní hodnotě 70 tis. Kč, bez náhrady 

 
 
4925/73RM/2014 - Návrh čerpání Fondu veřejně prospěšných aktivit v roce 2014___________ 
          

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
 
schválit  
použití finančních prostředků Fondu veřejně prospěšných aktivit na realizaci 
projektů č. 1 – 6 dle přílohy č. 1 v celkovém objemu 27 000 000,- Kč takto:  
 
projekt poř. č. 1 „Vybavení tělocvičny gymnastickým náčiním – 2. etapa“, 

Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006  
okres Karviná, IČ 62331230,      
výše čerpání: 1 000 000,- Kč 

 
projekt poř. č. 2 „Sportovní centrum talentované mládeže stolního tenisu  
                          ČAST“ Sportovní klub stolního tenisu Baník Havířov,  
                          IČ 18055991, 
             výše čerpání: 12 000 000,- Kč 
 
projekt poř. č. 3 „Rekonstrukce hygienicky nevyhovujících šaten -  I. fáze  
                          rekonstrukce šatnového zázemí Víceúčelové haly“ 
                          MMH – OIV,  
                          výše čerpání: 4 000 000,- Kč 
 
projekt poř. č. 4 „Realizace stavebních úprav myslivecké chaty a klubu Městské  
                          policie Havířov“ Myslivecké sdružení Havířov, IČ 60338181 
             výše čerpání: 4 000 000,- Kč 
 
projekt poř. č. 5 „Rekonstrukce kulturního domu Bivoj“ MMH – OIV,  
                          výše čerpání: 4 000 000,- Kč 
 
projekt poř. č. 6 „Vybudování ubytovny v prostorách Městského fotbalového   
                           areálu v Havířově – Prostřední Suché“ SSRZ Havířov,  
                           výše čerpání: 2 000 000,- Kč 

________________________________________________________________________________ 
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4926/73RM/2014 - Pořadník žadatelů o byty zvláštního určení pro rok 2014 – bezbariérové  
                                byty na ul. Karvinská, Chrpová, Akátová, Opletalova__________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
pořadník žadatelů o byty zvláštního určení pro rok 2014 (viz příloha), a to dle 
platných Kritérií pro přidělování bytů zvláštního určení – bezbariérových bytů. 

________________________________________________________________________________ 
  
4927/73RM/2014 - Návrh zajištění rekondičně-ozdravných pobytů v roce 2014_____________  

   
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. rekondičně-ozdravné pobyty dětí v Chorvatsku 
    - podmínky účasti a organizační zajištění dle přílohy č.1 
 
2. tuzemský letní integrovaný rekondiční pobyt dětí s těžkým zdravotním     
    postižením a jejich zákonných zástupců  
    - podmínky účasti a organizační zajištění dle přílohy č.2 
 
3. týdenní příměstské tábory dětí 
    - podmínky účasti a organizační zajištění dle přílohy č.3 
 
4. rekondičně-ozdravné pobyty osob se zdravotním postižením na Slovensku 
    - podmínky účasti a organizační zajištění dle přílohy č.4 
 
5. rekondičně-ozdravné pobyty seniorů na Slovensku 
    - podmínky účasti a organizační zajištění dle přílohy č.5 
 
6. rekondičně-ozdravné pobyty seniorů v Chorvatsku 
    - podmínky účasti a organizační zajištění dle přílohy č.6 
 
7. rekondičně-ozdravné pobyty osob se zdravotním postižením a seniorů  
    v tuzemsku 
    - podmínky účasti a organizační zajištění dle přílohy č.7 
 
u k l á d á  
 
1. zajistit realizaci rekondičně-ozdravných pobytů dětí v Chorvatsku,  
    tuzemský letní integrovaný rekondiční pobyt dětí s těžkým zdravotním  
    postižením a jejich zákonných zástupců a týdenní příměstské tábory  
     

Z: ředitelka ASTERIXU  
T: červenec, srpen 2014 
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2. zajistit realizaci rekondičně-ozdravných pobytů osob se zdravotním  
    postižením na Slovensku a seniorů na Slovensku a v Chorvatsku 
 
        Z: vedoucí OSV,  
                 ředitelka SANTÉ  

T: srpen, září 2014 
 

3. zajistit realizaci rekondičně-ozdravných pobytů osob se zdravotním     
    postižením a seniorů v tuzemsku 
        Z: vedoucí OSV  

T: duben až říjen 2014 
 

4. zajistit informovanost veřejnosti o konání rekondičně-ozdravných pobytů  
    dětí v Chorvatsku, tuzemského letního integrovaného rekondičního pobytu  
    dětí s těžkým zdravotním postižením a jejich zákonných zástupců  
    a týdenních příměstských táborů  
        Z: vedoucí OŠK 
 
5. zajistit informovanost veřejnosti o konání rekondičně-ozdravných pobytů 
    osob se zdravotním postižením a seniorů na Slovensku i tuzemsku 
 
        Z: vedoucí OSV 

________________________________________________________________________________ 
  
4928/73RM/2014 - Návrh úprav rozpočtu VI. na rok 2013 – rozpočtová opatření č. 163. – 175.  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
rozpočtová opatření č. 174. a 175., dle důvodové zprávy 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova 
vzít na vědomí 
rozpočtová opatření č. 174. a 175., dle důvodové zprávy  
 
schválit 
a)  rozpočtová opatření č. 163. – 173., dle důvodové zprávy, 
b) na základě rozpočtových opatření č. 163. – 175. tyto nové závazné ukazatele    
    rozpočtu města Havířova na rok 2013: 
 
I. Příjmy celkem (tř. 1 až 4) 2 212 404,73 tis. Kč 
z toho: tř.1 – daňové příjmy                      872 930,03 tis. Kč 
            tř.2 – nedaňové příjmy             61 695,24 tis. Kč 

 tř.3 – kapitálové příjmy    11 106,32 tis. Kč 
 tř.4 – přijaté transfery                                1 266 673,14 tis. Kč 
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II. Výdaje celkem (a› + b›)     2 563 459,37 tis. Kč 
a) výdaje organizačních jednotek MMH       2 257 050,28 tis. Kč 
z toho: odbor životního prostředí   902,92 tis. Kč 

odbor školství a kultury           47 683,29 tis. Kč 
odbor územního rozvoje 524,00 tis. Kč 
stavební a silniční správní úřad  50,00 tis. Kč 
odbor organizační    288 778,63 tis. Kč 
odbor sociálních věcí  10 979,77 tis. Kč 
odbor komunálních služeb 284 653,56 tis. Kč 
odbor investiční výstavby 779 484,99 tis. Kč 
odbor správy majetku  24 039,00 tis. Kč 
Městská policie 71 165,14 tis. Kč 

            odbor ekonomický 715 997,64 tis. Kč 
oddělení strategického rozvoje 22 697,04 tis. Kč 
kancelář primátora 10 094,30 tis. Kč 
  

b) příspěvky organizacím 306 409,09 tis. Kč 
z toho: MŠ Balzacova               966,50 tis. Kč 

MŠ Čelakovského 743,77 tis. Kč 
MŠ ČSA                                                 850,00 tis. Kč 
MŠ E. Holuba                                                                                           1 015,00 tis. Kč 
MŠ Horymírova 845,00 tis. Kč 
MŠ Kosmonautů 700,00 tis. Kč 
MŠ Lipová 1 419,00 tis. Kč 
MŠ Mládí 980,00 tis. Kč 
MŠ Moravská 1 625,00 tis. Kč 
MŠ Okružní 1 a                                                                                            655,00 tis. Kč 
MŠ Petřvaldská                                                                                         3 341,97 tis. Kč 
MŠ Přímá 1 030,00 tis. Kč 
MŠ Puškinova 760,00 tis. Kč 
MŠ Radniční  825,00 tis. Kč 
MŠ Resslova                                                                                                530,00 tis. Kč 
MŠ Sukova                                                                                                   820,00 tis. Kč 
MŠ Švabinského 830,00 tis. Kč 

            MŠ U Jeslí                                                                                                    550,00 tis. Kč 
MŠ U Stromovky 842,00 tis. Kč 
MŠ U Topolů 550,00 tis. Kč 
ZŠ 1. máje 5 470,08 tis. Kč 
ZŠ F. Hrubína 4 094,72 tis. Kč 
ZŠ a MŠ Frýdecká                                                                                    3 073,32 tis. Kč 
ZŠ Gen. Svobody 3 920,60 tis. Kč 
ZŠ Gorkého 3 515,59 tis. Kč 
ZŠ Jarošova 2 918,58 tis. Kč 
ZŠ K. Světlé 3 794,49 tis. Kč 
ZŠ Kpt. Jasioka 3 540,38 tis. Kč 
ZŠ M. Kudeříkové                                                                                    4 370,75 tis. Kč 
ZŠ M. Pujmanové 3 759,80 tis. Kč 
ZŠ Mládežnická 3 215,80 tis. Kč 
ZŠ Moravská 5 620,12 tis. Kč 
ZŠ a MŠ Na Nábřeží                                                                                 6 581,73 tis. Kč 
ZŠ a MŠ Selská 1 903,38 tis. Kč 
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ZŠ Školní 3 079,56 tis. Kč 
ZŠ a MŠ Zelená 1 166,00 tis. Kč 
ZŠ Žákovská                                                                                             6 312,19 tis. Kč 
ASTERIX  - středisko volného času Havířov                                           2 687,81 tis. Kč 
Domov seniorů Havířov 31 664,37 tis. Kč 
Městská knihovna Havířov 19 975,00 tis. Kč 
Městské kulturní středisko Havířov 42 492,07 tis. Kč 
Sociální služby města Havířova 34 252,10 tis. Kč 
Správa sportovních a rekreačních zařízení 
Havířov 

35 239,84 tis. Kč 

SANTÉ  - Centrum ambulantních a    
pobytových sociálních  služeb Havířov                                                                      

12 552,57 tis. Kč 
 

Ostatní dotace a dary                                                                              41 330,00 tis. Kč 
  
III. Financování celkem                                                                               +351 054,64 tis. Kč 
z toho: dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry) +692 895,01 tis. Kč 
splátky jistin úvěrů -498 131,61 tis. Kč 
aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – 
příjmy                             

+8 400,00 tis. Kč 
 

aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – 
výdaje                                      

0,00 tis. Kč 
 

aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity – 
příjmy 

+93 420,20 tis. Kč 

aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity – 
výdaje                           

-31 074,00 tis. Kč 
 

operace z peněžních účtů organizace nemající 
charakter                                             

 

příjmů a výdajů vládního sektoru                                                         +15 000,00 tis. Kč 
změna stavu rozpočtových účtů                                                            +70 545,04 tis. Kč 

                                                
____________________________________________________________________________ 
 
4929/73RM/2014 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období  
                                 leden – listopad 2013_____________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
 
vzít na vědomí 
plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období 
leden – listopad 2013, dle důvodové zprávy a příloh. 

________________________________________________________________________________ 
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4930/73RM/2014 - Sumarizace přesunů mezi paragrafy a položkami provedených za období  
                                červen – listopad 2013_____________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
předložené sumarizace provedených přesunů mezi paragrafy a položkami 
schváleného rozpočtu města Havířova za období červen – listopad 2013  
u organizačních jednotek dle příloh předloženého materiálu. 

________________________________________________________________________________ 
  
4931/73RM/2014 - Úvěrový rámec - finanční toky______________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
 
vzít na vědomí  
předloženou zprávu o finančních tocích na úvěrovém účtu města Havířova  
ve Všeobecné úvěrové bance, a.s., za období let 2010 – 2013 a očekávaném 
průběhu v roce 2014, dle důvodové zprávy a přílohy. 

________________________________________________________________________________ 
 
4932/73RM/2014 - Schválení ceny za použití veřejných WC na území města Havířova_______ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
cenu za použití veřejných WC v majetku statutárního města Havířova na území 
města Havířova ve výši 5,00 Kč za 1 použití od 1.2.2014 
 
u k l á d á 
 
informovat veřejnost o zprovoznění veřejného sociálního zařízení  
na nám. Republiky, parc. č. 357 (za Labužníkem) prostřednictvím  
Radničních listů a internetových stránek města 

          Z: vedoucí OKS 
          T: 01/2014 
________________________________________________________________________________ 
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4933/73RM/2014 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady na projekt  
                                Regenerace náměstí Nad Terasou – doplnění nového ustanovení  
                                v čl. III, odst. 1___________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
doplnění ustanovení v čl. III, odst. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Regionální rady na projekt Regenerace náměstí Nad Terasou dle přílohy 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Petra Smrčka podpisem  
Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady 
 

          Z: vedoucí OSR 
          T: leden 2014 
________________________________________________________________________________ 
  
4934/73RM/2014 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání  
                                dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů_______________________ 
          

Rada města Havířova 
 
d  o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
 
vzít na vědomí  
informativní zprávu o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací 
z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů ke dni 7.1.2014 dle přílohy. 

________________________________________________________________________________ 
 
4935/73RM/2014 – „Odkanalizování částí města Havířova – III. etapa, Životice,  
                                 Prostřední Suchá – ul. Hornosušská a Protější“- odůvodnění významné  
                                 veřejné zakázky_________________________________________________ 
  

Rada města Havířova 
 
b e r e  n a  v ě d o m í 
 
odůvodnění významné veřejné zakázky „Odkanalizování částí města  
Havířova – III. etapa, Životice, Prostřední Suchá – ul. Hornosušská a Protější“  
ve znění přílohy  
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova 
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schválit  
odůvodnění významné veřejné zakázky „Odkanalizování částí města Havířova 
– III. etapa, Životice, Prostřední Suchá – ul. Hornosušská a Protější“  
ve znění přílohy  

________________________________________________________________________________ 
  
4936/73RM/2014 - Přijetí věcných darů______________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
přijetí věcných darů: 
 

     1. pro Sociální služby města Havířova, Přemyslova 1618/12, 736 01  
         Havířov – Podlesí (IČ: 60 33 75 83) v celkové výši 3.690,- Kč od Nadace  
         rozvoje zdraví, ul. Sousední 1019/5, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá  
         (IČ 60 78 45 58) – vánoční sněžící stromek 

 
     2. pro Sociální služby města Havířova, Přemyslova 1618/12, 736 01  
         Havířov – Podlesí (IČ: 60 33 75 83) v celkové výši 2.490,- Kč  
         od paní Pavlíny Urbancové, bytem Čelakovského 6/1271, 736 01  
         Havířov – Podlesí – hračka „Dinosaurus“ 

                     Z: ředitel PO 
                                           T: leden 2014 
________________________________________________________________________________ 
  
4937/73RM/2014 - Souhlas zřizovatele s pronájmem prostoru sloužícího k podnikání  
                                   – Rugby CZ, s.r.o.________________________________________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov,  
IČ:  00306754 uzavřít se společností Rugby CZ, s.r.o., IČ: 26862271  
smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání v Městské sportovní hale  
za podmínek:  

                                       -  výměra prostoru: 12 m2 
                                       -  účel nájmu: kancelář 
                                       -  doba nájmu: neurčitá s tříměsíční výpovědní dobou     
                                       -  nájemné: 500,- Kč/m2/ rok bez DPH 
                                       -  hrazení paušálních měsíčních plateb za služby 
________________________________________________________________________________ 
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4938/73RM/2014 - Informativní zpráva – nový občanský zákoník a zákon o obchodních                  
                                korporacích ve vztahu k obchodním společnostem statutárního  
                                města Havířova__________________________________________________   
 

Rada města Havířova  
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
informativní zprávu o zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
a zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích ve vztahu k obchodním 
společnostem statutárního města Havířova 

________________________________________________________________________________ 
  
4939/73RM/2014 - Plán veřejných zakázek pro zadání v roce 2014________________________  
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
plán veřejných zakázek na stavební práce s předpokládanou hodnotou  
nad 10 mil. Kč bez DPH a na nadlimitní veřejné zakázky na dodávky  
a služby pro zadání v roce 2014, vč. zajištění finančních prostředků,  
ve znění přílohy č. 1 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova 
 
schválit  
plán veřejných zakázek na stavební práce s předpokládanou hodnotou 
nad 10 mil. Kč bez DPH a na nadlimitní veřejné zakázky na dodávky a služby 
pro zadání v roce 2014, vč. zajištění finančních prostředků,  
ve znění přílohy č. 1 

________________________________________________________________________________ 
  
4940/73RM/2014 - Stanovení dalšího postupu k vymáhání  pohledávek vzniklých na úseku  
                                veřejného osvětlení a elektroměrových rozvaděčů______________________                             
 

Rada města Havířova 
 
b e r e    n a    v ě d o m í  

 
1. zahájení trestního řízení vedeného Policií ČR  
    č.j. KRPT-254388-47/TČ-2012-070381,  
    č.j. KRPT-254388-88/TČ-2012-070381  
    a  č.j. KRPT-254388-58/TČ-2012-070381  
    a připojení se statutárního města Havířova s nárokem na náhradu škody    
    k těmto trestním řízením dle Přílohy č. 1 a č. 2 
 
2. předžalobní výzvu k vrácení dlužné částky z titulu bezdůvodného  
    obohacení vůči MORYS s.r.o. dle Přílohy č. 3 
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s c h v a l u j e 
 
za předpokladu, že do 31.1.2014 nedojde k úhradě dlužné částky  
ve výši 395.213,04 Kč, podání žaloby proti společnosti MORYS s.r.o.  
se sídlem Paskov, Rudé armády 247, PSČ 739 21, IČ 42864771  
pro zaplacení částky 395.213,04 Kč s příslušenstvím  

________________________________________________________________________________ 
 
4941/73RM/2014 - Poskytnutí peněžitých zápůjček na výstavbu kanalizačních přípojek - V.__ 
          

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
 
schválit  
uzavření smluv o poskytnutí bezúročných peněžitých zápůjček na výstavbu 
soukromé části kanalizačních přípojek k nemovitostem s vlastníky nemovitostí: 
 

                                1. Kateřina Tomášková,  t.b. J. Kotase 18/19, 736 01 Havířov-Dolní Datyně 
    Výše peněžité zápůjčky 35.000,- Kč 
    Splatnost půjčky 36 měsíců 
 

                                2. Věra Slonková, t.b. Datyňská  16/6, 736 01 Havířov-Dolní Datyně 
    Výše peněžité zápůjčky 26.000,- Kč 
    Splatnost půjčky 36 měsíců 
 

                                3. Imrich a Jiřina Sokolovi, t.b. Na Sosně 50/2, 736 01 Havířov-Dolní Datyně 
    Výše peněžité zápůjčky 76.000,- Kč 
    Splatnost půjčky 60 měsíců 
 

                                4. Ernest Štiglinc, Ivana Závadová, t.b. Na Důlňáku ev.č. 2,  
                                    736 01 Havířov-Město 

    Výše peněžité zápůjčky 111.000,- Kč 
    Splatnost půjčky 60 měsíců 

 
pověřit   
Ing. Eduarda Heczka, náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku 
podpisem smluv o peněžitých zápůjčkách. 

          Z: vedoucí EO 
          T: 02/2014 
________________________________________________________________________________ 
  
4942/73RM/2014 - Informativní zpráva o výsledcích veřejnosprávních kontrol_____________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
informativní zprávu o výsledcích veřejnosprávních kontrol provedených 
oddělením kontroly MMH ve čtvrtém čtvrtletí roku 2013, dle přílohy č. 1.           

_______________________________________________________________________________ 
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4943/73RM/2014 - Odměny neuvolněným členům zastupitelstva a předsedům komisí________ 
 

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
 
stanovit 
s účinností od 1.1. 2014   
 
1. výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva za výkon funkce takto: 
        - za výkon funkce člena Rady města Havířova ve výši 4.570,- Kč/měsíc   
          a příplatek podle počtu obyvatel ve výši 660,- Kč/měsíc  
          tj. celkem 5.230,- Kč/měsíc, 
        - za výkon funkce předsedy výboru Zastupitelstva města Havířova  
          nebo předsedy komise Rady města Havířova ve výši 3.270,- Kč/měsíc  
          a příplatek podle počtu obyvatel ve výši 660,- Kč/měsíc 
          tj. celkem 3.930,- Kč/měsíc, 
        - za výkon funkce předsedy zvláštního orgánu zřízeného primátorem  
          města podle zvláštních právních předpisů ve výši 5.793,- Kč/měsíc, 
        - za výkon funkce člena Zastupitelstva města Havířova  
          ve výši 1.120,- Kč/měsíc a dále příplatek podle počtu obyvatel,  
          ve výši 660,- Kč/měsíc, tj. celkem 1780,- Kč/měsíc s tím, že měsíční   
          odměna bude vyplacena za každou vykonávanou výše uvedenou funkci, 
 
2. předsedům komisí Rady města Havířova, příp. předsedům zvláštních orgánů    
    zřízených primátorem města podle zvláštních právních předpisů, kteří nejsou   
    členy Zastupitelstva města Havířova, odměnu za výkon funkce  
    ve výši 3.930,- Kč, která bude vyplácena měsíčně. 
 
3. odměna za výkon funkce podle odst.1) a 2) tohoto usnesení náleží  
    ode dne jmenování nebo zvolení do funkce. 

________________________________________________________________________________ 
  
4944/73RM/2014 - Počet zaměstnanců MMH - dohody o pracích konaných mimo pracovní  
                                poměr__________________________________________________________  
 

Rada města Havířova 
 
s t a n o v í 
 
celkový počet zaměstnanců Magistrátu města Havířova zaměstnaných  
na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr v roce 2014  
na max. 350 zaměstnanců podle aktuálních provozních potřeb  
Magistrátu města Havířova 

________________________________________________________________________________ 
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4945/73RM/2014 - Změny v Občanské komisi č.5 Rady města Havířova___________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
rezignaci Ing. Petra Špoka na funkci člena Občanské komise č. 5 pro část města 
Havířov-Šumbark Rady města Havířova 
 
p ř i j í m á  
 
rezignaci Ing. Petra Špoka na funkci člena Občanské komise č. 5 pro část města 
Havířov-Šumbark Rady města Havířova 
 
o d v o l á v á 
 
v souladu s usnesením č. 3800/54RM/2013 ze dne 3.4.2013, kterým byla 
schválena změna statutu občanských komisí RMH 
 
1. pana Romana Bystroně  
2. Bc. Vojtěcha Trpálka   
 
z funkce členů Občanské komise č. 5 pro část města Havířov-Šumbark  
Rady města Havířova 
 
j m e n u j e 
 
na základě návrhů členů RMH do funkce členů Občanské komise č. 5  
pro část města Havířov-Šumbark Rady města Havířova 
 
1. paní Evu Radovou 
2. pana Petra Robosze 
3. Ing. Richarda Zelinu 
4. Ing. Karla Žáka  
 
u k l á d á 
 
dle čl. V „Ostatní“, odstavce č.5 Statutu komise občanské 
předsedovi Občanské komise č. 5 pro část města Havířov-Šumbark  
Ing. Miroslavu Mynářovi projednat a předložit oddělení kancelář primátora 
případné návrhy na jmenování nových členů s trvalým pobytem v lokalitě 
Havířov-Šumbark 

Z: předseda OK č. 5 
T: 15.2.2014 

________________________________________________________________________________ 
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4946/73RM/2014 - Platební výměr__________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
podání žádosti Zastupitelstvu Moravskoslezského kraje o prominutí odvodu  
a penále vyměřených platebními výměry č.j.: MSK172728/2013 ze dne 
18.12.2013 a č.j.: MSK172730/2013 ze dne 18.12.2013 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
 
vzít na vědomí  
podání žádosti Zastupitelstvu Moravskoslezského kraje o prominutí odvodu  
a penále vyměřených platebními výměry č.j.: MSK172728/2013  
ze dne 18.12.2013 a č.j.: MSK172730/2013 ze dne 18.12.2013 
 
p o v ě ř i t 
Ing. Petra Smrčka, náměstka primátora, podpisem žádosti  
Zastupitelstvu Moravskoslezského kraje o prominutí odvodu a penále  
 
        Z: vedoucí OSR 
        T: 01/2014 
 
Vyjádření Finančního výboru ZMH bude předloženo přímo na jednání ZMH 
dne 27.1.2014. 

 
 
4947/73RM/2014 - Návrh programu 23. zasedání Zastupitelstva města Havířova____________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
upravený návrh programu 23. zasedání Zastupitelstva města Havířova, které se 
bude konat dne 27. ledna 2014 od 13:00 hod. v Kulturním domě RADOST. 

________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
………………………………….....                                     ...…..…….……………………... 
 
Ing. Zdeněk OSMANCZYK                                  Ing. Eduard HECZKO 
primátor města                  náměstek primátora 
                                                                                                pro ekonomiku a správu majetku
   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UUU   SSS   NNN   EEE   SSS   EEE   NNN   ÍÍÍ   
ze 74. schůze Rady města Havířova 

konané dne 5.2.2014 

 
v zasedací místnosti Rady města Havířova 

na Magistrátu města Havířova 
ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město 

ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE 
 
 
 
 

I.část 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Č.jed.  KP/5 648/Miš/2014 
 
V Havířově dne  7.2. 2014 
Zapsala:  Vladimíra Mikulášová, odd. kancelář primátora 
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PPŘŘEEHHLLEEDD  UUSSNNEESSEENNÍÍ 
přijatých na 74. schůzi Rady města Havířova, konané dne 5.2.2014  

 
4948/74RM/2014 - Určení ověřovatele zápisu pro 74. schůzi RMH, konanou dne 5.2.2014 
 
4949/74RM/2014 - Schválení ověření zápisu ze 73. schůze Rady města Havířova 
 
4950/74RM/2014 - Schválení programu 74. schůze RMH, konané dne 5.2.2014 
 
4951/74RM/2014 - Kontrola plnění usnesení RMH 
 
4952/74RM/2014 - Dodatek č. 11 ke smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění městské  
                                hromadné dopravy (MHD) na území statutárního města Havířov v r. 2014,  
                                uzavřené s dopravcem ČSAD Havířov a.s. 
 
4953/74RM/2014 - Dodatek č. 11 a Dodatek č. 12 ke smlouvám o závazku veřejné služby   

ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti 
území města Havířova v r. 2014 

 
4954/74RM/2014 - Záměry statutárního města Havířova pronajmout byty 
 
4955/74RM/2014 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 
 
4956/74RM/2014 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí z nájmu 
                                bytů 
 
4957/74RM/2014 - Informativní zpráva o osobách bydlících v městských bytech po skončení  
                                nájemního poměru 
 
4958/74RM/2014 - Svěření odboru správy majetku rozhodování o uzavírání nájemních smluv  
                                k bytům v majetku města          
 
4959/74RM/2014 - Stížnost paní Martiny Heimlichové                 
 
4960/74RM/2014 - Záměr prodeje  pozemku parc.č. 366/3, k.ú. Havířov – město 
 
4961/74RM/2014 - Záměr pronájmu pozemku parc.č. 606/3, k.ú. Bludovice 
 
4962/74RM/2014 - Pronájem pozemku parc.č. 3724/1, k.ú. Havířov – město 
 
4963/74RM/2014 - Pronájem části pozemku parc.č.1374/63, k.ú. Šumbark 
 
4964/74RM/2014 - Prodloužení pronájmu částí pozemků parc.č. 1531/3 a 1420,  

k.ú. Havířov-město 
 

4965/74RM/2014 - Prodloužení pronájmu částí pozemků parc.č. 3727, 281, k.ú. Havířov  
                                - město, za účelem vyhrazených stání pro vozidla taxi 

 
4966/74RM/2014 - Ukončení nájemní smlouvy dohodou 

 
4967/74RM/2014 - Záměry pronájmů částí nemovitých věcí 
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4968/74RM/2014 - Žádost o ukončení nájmu části nemovité věci dohodou  
Obecný záměr pronájmu části nemovité věci 
 

4969/74RM/2014 - Pronájmy částí nemovitých věcí 
 
4970/74RM/2014 - Prodloužení nájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání 

 
4971/74RM/2014 - Žádost o změnu účelu užívání části nemovité věci 
 
4972/74RM/2014 - Udělení souhlasu s přijetím věcných darů a finančních darů příspěvkovými  
                                organizacemi zřízenými statutárním městem Havířov 
 
4973/74RM/2014 - Udělení souhlasu s podáním žádostí a přijetím účelových dotací  
                                poskytnutých Moravskoslezským krajem, Nadací OKD a Nadací ČEZ   
 
4974/74RM/2014 - Změna v rejstříku škol a školských zařízení – zvýšení kapacity 
 
4975/74RM/2014 - Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách  
                                pro školní rok 2014/2015 
 
4976/74RM/2014 - Přerušení provozu mateřských škol v měsíci červenci a srpnu 2014 
 
4977/74RM/2014 - Ocenění pedagogických pracovníků, žáků, družstev/kolektivů 
 
4978/74RM/2014 - Schválení plánů rozvoje mateřských škol zřízených statutárním městem  
                                Havířov 
 
4979/74RM/2014 - Odpisové plány příspěvkových organizací na rok 2014 
 
4980/74RM/2014 - Žádost příspěvkové organizace Mateřská škola Havířov - Město,  
                                Švabinského 7/993 o souhlas s převodem částky 50 000,- Kč  
                                z rezervního fondu do fondu investičního pro rok 2013 
 
4981/74RM/2014 - Stavba č. 11020 „Rozšíření hřbitova v Havířově-Šumbarku včetně nové     
                                smuteční  síně“ -  smlouva o realizaci přeložky el. energie 
 
4982/74RM/2014 - Stavba č. 8013 „Chodník Frýdecká - 1. etapa“ – předběžné oznámení  
                                veřejné zakázky 
 
4983/74RM/2014 - „Odkanalizování částí města Havířova – III. etapa, Životice, Prostřední   
                                Suchá - ul. Hornosušská a Protější“- zahájení užšího řízení na podlimitní  
                                veřejnou zakázku na stavební práce 
 
4984/74RM/2014 - ZPŘ/21/OIV/13 - „Přírodě blízká zahrada MŠ Balzacova - Havířov“  
                                (stavba č. 13061) – zrušení zadávacího řízení a vyhlášení nového  
                                zadávacího řízení 
 
4985/74RM/2014 - Revokace usnesení 4983/74RM/2014 -  „Odkanalizování částí města  
                                Havířova – III. etapa, Životice, Prostřední Suchá - ul. Hornosušská  
                                a Protější“- zahájení užšího řízení na podlimitní veřejnou zakázku  
                                na stavební práce 
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4986/74RM/2014 - „Odkanalizování částí města Havířova – III. etapa, Životice, Prostřední   
                                Suchá - ul. Hornosušská a Protější“- zahájení užšího řízení na podlimitní  
                                veřejnou zakázku na stavební práce 
 
4987/74RM/2014 - Nájem nebytových prostor organizace SANTÉ - centrum ambulantních   
                                a pobytových sociálních služeb za účelem provozování chráněné dílny  
                                společnosti Agentura Gobi s.r.o. 
 
4988/74RM/2014 - Vyvěšení tibetské vlajky 
 
4989/74RM/2014 - Informace o provedených kontrolách na úseku odpadového hospodářství  
                                v roce 2013 
 
4990/74RM/2014 - Výroční zpráva o poskytování informací statutárním městem Havířovem 
 
4991/74RM/2014 - OŘ/19/OSV/13 – „Rekondičně-ozdravné pobyty v Chorvatsku  
                                v r. 2014 – 2017“ – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 
 
4992/74RM/2014 - Žádost o dotaci na projekt „Energetický management“ v rámci        
                                programu EFEKT 2014 Ministerstva průmyslu a obchodu 
 
4993/74RM/2014 - Zpráva o činnosti Komise zdravotní RMH 
 
4994/74RM/2014 - ZÁMEK Havířov, s.r.o., Městská realitní agentura, s.r.o. - stanovení  
                                termínu a programu jednání jediného společníka v působnosti  
                                valné hromady    
 
4995/74RM/2014 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. a Technické služby Havířov a.s.  
                                - stanovení termínu a programu jednání jediného akcionáře v působnosti   
                                valné hromady    
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UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ 
ze 74. schůze Rady města Havířova, konané dne 5.2.2014 - I. část 

 
4948/74RM/2014 - Určení ověřovatele zápisu pro 74. schůzi RMH, konanou dne 5.2.2014___ 
                                 

Rada města Havířova  
   
u r č u j e  
 
jako ověřovatelku zápisu ze 74. schůze Rady města Havířova,  
konané dne 5.2.2014 

                                                            Mgr. Michaelu HORŇÁKOVOU                       
________________________________________________________________________________ 

 
4949/74RM/2014 - Schválení ověření zápisu ze 73. schůze Rady města Havířova____________ 
 

Rada města Havířova  
 
b e r e   n a   v ě d o m í   
 
zprávu ověřovatelky zápisu ze 73. schůze Rady města Havířova,  
konané dne 15.1.2014 

________________________________________________________________________________ 
 
4950/74RM/2014 - Schválení programu 74. schůze RMH, konané dne 5.2.2014_____________ 
 

Rada města Havířova 
  
s c h v a l u j e 
 
program 74. schůze Rady města Havířova, konané dne 5.2.2014  
dle upravené přílohy  

________________________________________________________________________________ 
 
4951/74RM/2014 - Kontrola plnění usnesení RMH_____________________________________ 

  
                                Návrh usnesení: 

 
Rada města Havířova 
  
b e r e   n a   v ě d o m í   
  
zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova  
 
s c h v a l u j e 
 
prodloužení termínů splnění usnesení: 

 
 

1625/28RM/2011 Úprava kapacit základních škol, jejichž zřizovatelem je 
statutární město Havířov  
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3924/57RM/2013 Rekonstrukce bytové jednotky č. 9 o vel. 1+5 na ul. 
Mládí 1144/22  
 v Havířově-Šumbarku na bytové jednotky o vel. 1+2  

 
v y p o u š t í 

 
 

5530/83/10 Smluvní vztahy pro účely realizace stavby: 
„Odkanalizování Havířova, městská část Prostř. Suchá“  

3179/47RM/2012 Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného 
akcionáře v působnosti valné hromady – nepeněžitý 
vklad majetku města na navýšení základního kapitálu     

3180/47RM/2012 Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného 
akcionáře v působnosti valné hromady – upsání 16 ks 
prioritních akcií 

3181/47RM/2012 Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného 
akcionáře v působnosti valné hromady – sloučení akcií 

4271/62RM/2013 Zřízení věcných břemen ve prospěch společnosti 
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.  

4557/67RM/2013 ZÁMEK Havířov, s.r.o. – rozhodnutí jediného 
společníka v působnosti valné hromady o volbě člena 
dozorčí rady společnosti          

4677/69RM/2013 Zřízení věcných břemen k technické infrastruktuře 
v lokalitě U Stružníku, umístěné na pozemcích k.ú. 
Bludovice  

4743/70RM/2013 Smluvní vztahy pro účely realizace stavby: 
„Odkanalizování Havířova,  městská část Životice“   

4746/70RM/2013 Smlouva o výpůjčce a budoucí  smlouvě o zřízení 
věcného břemene ve prospěch  společnosti  
RWE GasNet, s.r.o._      

4774/70RM/2013 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální 
rady na projekt Regenerace náměstí Nad Terasou     

4778/70RM/2013 Stavba č. 11020 „Rozšíření hřbitova v Havířově-
Šumbarku včetně nové smuteční síně“ -  schválení 
zadání veřejné zakázky 

4810/72RM/2013 Záměr demolice obytného domu ul. Obránců míru  
č. p. 701/9, 702/11,  703/13, 704/15, Havířov-Šumbark 

4852/72RM/2013 Souhlas zřizovatele s přijetím daru Domovem seniorů 
Havířov, p.o. 

4876/73RM/2014 Opakovaný návrh dopravce ČSAD Havířov a.s. na 
změnu tarifních podmínek v systému městské hromadné 
dopravy Havířov (MHD)        

4879/73RM/2014 Záměry statutárního města Havířova pronajmout byty 
4882/73RM/2014 Pravidla o úhradě služeb spojených s bydlením, 

drobných opravách a běžné údržbě bytů, prostor  
určených k podnikání a dalších nemovitostí 

4883/73RM/2014 Rekonstrukce bytu č.5 o vel. 1+5 na ul. Emy Destinnové 
1165/14  v Havířově – Šumbarku na 2 byty o vel. 1+2  

4885/73RM/2014 VZ/17/ŠK/MRA/13 - „Oprava střechy ZŠ Na Nábřeží 
49/1374, Havířov - Město“- č. stavby 13019 – uzavření 
dodatku č.1 k SOD 

4888/73RM/2014 Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 
4912/73RM/2014 Záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru 

sloužícího k podnikání, formou veřejné soutěže  
Obecný záměr pronájmu části nemovité věci 

4914/73RM/2014 Odstoupení od nájemních smluv 
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4933/73RM/2014 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální 
rady na projekt Regenerace náměstí Nad Terasou – 
doplnění nového ustanovení v čl. III, odst. 1 

4936/73RM/2014 Přijetí věcných darů 
________________________________________________________________________________ 
  
4952/74RM/2014 - Dodatek č. 11 ke smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění městské  
                                hromadné dopravy (MHD) na území statutárního města Havířov v r. 2014,  
                                uzavřené s dopravcem ČSAD Havířov a.s.____________________________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
1. Provedení přesunu přeplatku účetní ztráty do přiměřeného zisku  

                                    při závěrečném vyúčtování za r. 2014 za podmínky, že celková výše       
                                    přiměřeného zisku, poskytnutého v r. 2014 nepřekročí nárok dopravce  
                                    dle nařízení vlády č. 493/2004 Sb., kterým se upravuje prokazatelná ztráta ¨ 
                                    ve veřejné linkové dopravě a kterým se konkretizuje způsob výkonu státního  
                                    odborného dozoru v silniční dopravě nad financováním dopravní obslužnosti 

 
2. Postup dopravce ČSAD Havířov a.s. při řešení krizových situací a jeho    
    zapracování do smlouvy o závazku veřejné služby k zajištění MHD na území    
    města Havířova dle důvodové zprávy 
 
3. Zrušení smluvní povinnosti dopravce ČSAD Havířov a.s. – hradit ztrátu  
   v tržbách v důsledku poskytování zlevněného jízdného pro bývalé  
   zaměstnance dopravce, (podloženo usnesením RMH č. 4876/73RM/2014  
   ze dne 15.1.2014, kterým byla schválena změna tarifních podmínek  
   od 1.2.2014 – zrušení slev jízdného pro bývalé zaměstnance dopravce  
   ČSAD Havířov – důchodce) 
 
4. Uzavření Dodatku č. 11 k dlouhodobé smlouvě o závazku veřejné služby  
    k zajištění MHD na území statutárního města Havířov, kterým se stanoví    
    částka ke krytí prokazatelné ztráty dopravce ČSAD Havířov a.s. v r. 2014  
    ve výši 56 800 000 Kč, z toho: 
 
    účetní ztráta (rozdíl nákladů a tržeb)  56 483 818 Kč     
    přiměřený zisk                     316 182 Kč        
 
p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj  podpisem Dodatku č. 11  
ke smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění MHD na území statutárního 
města Havířov č. OKS/770/08 ze dne 27.8.2008, uzavřené s dopravcem  
ČSAD Havířov a.s. 

Z: vedoucí OKS 
            T: 03/2014  

________________________________________________________________________________  
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4953/74RM/2014 - Dodatek č. 11 a Dodatek č. 12 ke smlouvám o závazku veřejné služby   
ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti 
území města Havířova v r. 2014_____________________________________ 
          
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e   
 

                                1. Provedení přesunu přeplatku účetní ztráty do přiměřeného zisku při       
    závěrečném vyúčtování za r. 2014 za podmínky, že celkový přiměřený     
    zisk v r. 2014 nepřekročí nárok dopravce na úhradu přiměřeného zisku  
    dle nařízení vlády č. 493/2004 Sb., kterým se upravuje prokazatelná  
    ztráta ve veřejné linkové dopravě a kterým se konkretizuje způsob  
    výkonu státního odborného dozoru v silniční dopravě nad financováním  
    dopravní obslužnosti 
 
2. Postup dopravců ČSAD Havířov a.s., ČSAD Karviná a.s.,  

                                    ČSAD Frýdek Místek a.s. a ARRIVA Morava a.s. při řešení krizových  
                                    situací a jeho zapracování do smlouvy o závazku veřejné služby 
                                    k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území města Havířova  
                                    dle důvodové zprávy 

 
3. Uzavření Dodatku č. 11 a Dodatku č. 12 ke smlouvě o závazku veřejné   
    služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění ostatní dopravní  
    obslužnosti území města Havířova, kterými se stanoví objem finančních   
    prostředků ke krytí prokazatelné ztráty jednotlivým dopravcům  
    v r. 2014 takto: 
 
ČSAD Havířov a.s., IČ 45192081    2 260 406 Kč 
ČSAD Karviná a.s., IČ 45192090      577 046 Kč 
ČSAD Frýdek Místek a.s., IČ 45192073     122 230 Kč 
ARRIVA MORAVA a.s., IČ 25827405     210 000 Kč 
celkem                    3 169 682 Kč 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem  
Dodatku č. 11 ke smlouvě: 
E/OMHD/1064/06 ze dne 22.12.2006 uzavřené s dopravcem  
ČSAD Havířov a.s. 
E/OMHD/1065/06 ze dne 22.12.2006 uzavřené s dopravcem  
ČSAD Karviná a.s. 
E/OMHD/1062/06 ze dne 22.12.2006 uzavřené s dopravcem  
ČSAD Frýdek Místek a.s. 
Dodatku č. 12 ke smlouvě: 
E/OMHD/1063/06 ze dne 28.12.2006 uzavřené s dopravcem Veolia Transport 
Morava a.s., (po změně obchodního jména ARRIVA MORAVA a.s.) 
 

Z: vedoucí OKS 
T: 03/2014 

________________________________________________________________________________ 
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4954/74RM/2014 - Záměry statutárního města Havířova pronajmout byty_________________ 
 

Rada města Havířova 

s c h v a l u j e 

záměr statutárního města Havířova pronajmout byty  
 
- č. 15 o velikosti 1+4 na ulici Slovanská 1219/2  v Havířově-Městě  
   dle přílohy č.1   
- č.  7 o velikosti 1+2 na ulici Hlavní třída 230/72 v Havířově –Městě  
   dle přílohy č.2 
- č.13 o velikosti 1+1 na ulici K.V.Raise 1080/12 v Havířově-Městě  
   dle přílohy č.3  
- č.  4 o velikosti 1+3 na ulici Lašská 1150/13 v Havířově-Městě  
   dle přílohy č. 4 
- č.18 o velikosti 1+2 na ulici Národní třída 576/2 v Havířově-Městě  
   dle přílohy č. 5 
- č.14 o velikosti 1+1 na ulici 1.máje 870/14 v Havířově-Městě  
   dle přílohy č.6 
- č.13 o velikosti 1+3 na ulici Antala Staška 1088/5 v Havířově-Městě  
   dle přílohy č.7 
- č.22 o velikosti 1+3 na ulici Jaselská 1196/2a v Havířově-Městě  
   dle přílohy č..8 
- č.13 o velikosti 1+2 na ulici Lípová 729/5 v Havířově-Městě  
   dle přílohy č.9 
- č. 6 o velikosti 1+4 na ulici Národní třída 576/2 v Havířově –Městě  
   dle přílohy č.10 
- č. 9 o velikosti 1+3 na ulici Beskydská 783/4 v Havířově-Městě  
   dle přílohy č.11 
- č. 5 o velikosti 1+3 na ulici Horymírova 1175/6 v Havířově-Městě  
   dle přílohy č. 12 
- č.14 o velikosti 1+3 na ulici Lašská 1155/23 v Havířově-Městě  
   dle přílohy č.13 
- č. 6 o velikosti 1+4 na ulici Slovanská 1219/2 v Havířově-Městě  
   dle přílohy č. 14 
- č.26 o velikosti 0+1 na ulici Moskevská 1104/1e v Havířově-Městě  
   dle přílohy č.15 
- č.40 o velikosti 1+1 na ulici Uzavřená 1014/13 v Havířově-Městě  
   dle přílohy č. 16 
- č.18 o velikosti 1+3 na ulici Lašská 1155/23  v Havířově- Městě  
   dle přílohy č. 17 
- č.12 o velikosti 1+2 na ulici Jaselská 1196/2a v Havířově-Městě  
   dle přílohy č.18 
- č. 4 o velikosti 1+2 na ulici Bludovická 757/5 v Havířově-Městě  
   dle přílohy č. 19 
- č. 7 o velikosti 1+3 na ulici Antala Staška 1091/2 v Havířově-Městě  
   dle přílohy č.20  
- č. 7 o velikosti 1+2 na ulici Klidná 795/13 v Havířově-Městě  
   dle přílohy č.21  
- č.14 o velikosti 1+2 na ulici Mánesova 528/14 v Havířově-Městě  
   dle přílohy č. 22  



 
 

USNESENÍ 
ze 74. schůze Rady města Havířova 

konané dne 5.2.2014 
 

10 

- č. 2 o velikosti 1+4 na ulici Mánesova 980/32 v Havířově-Městě  
   dle přílohy č. 23  
- č.16 o velikosti 1+2 na ulici Mozartova 1068/17 v Havířově-Městě  
   dle přílohy č.24  
- č. 6 o velikosti 1+2 II.Ktg. na ulici Obránců míru 619/3 v Havířově-Šumbark     
   dle přílohy č.25  
- č. 4 o velikosti 1+5 na ulici Marie Pujmanové 1113/6 v Havířově-Šumbark  
   dle přílohy č. 26  
- č.  26 o velikosti 1+3 na ulici Jarošova 1194/31b v Havířově-Šumbark  
   dle přílohy č. 27  
- č.  18 o velikosti 1+2 na ulici Mládí 1144/22 v Havířově-Šumbark  
   dle přílohy č. 28 
- č.  52 o velikosti 1+3 na ulici Jedlová 493/2 v Havířově-Šumbark  
   dle přílohy č.29 
- č.    1 o velikosti 1+3 na ulici Jedlová 493/2 v Havířově-Šumbark  
   dle přílohy č. 30 
- č.    3 o velikosti 1+3 na ulici Moravská 477/39 v Havířově-Šumbark  
   dle přílohy č. 31 
- č.  56 o velikosti 1+3 na ulici Obránců míru 1193/10 v Havířově-Šumbark  
   dle přílohy č. 32 
- č.    4 o velikosti 1+2 na ulici Marie Pujmanové 1121/22 v Havířově-Šumbark      
   dle přílohy č. 33 
- č.  23 o velikosti 1+3 na ulici Nákupní 420/12 v Havířově-Šumbark  
   dle přílohy č. 34 
- č.    7 o velikosti 1+2 II.Ktg. na ulici Jarošova 749/4b  v Havířově-Šumbark    
   dle přílohy č. 35 
- č.  41 o velikosti 1+3 na ulici Jedlová 493/2 v Havířově-Šumbark  
   dle přílohy č. 36 
- č.    4 o velikosti 1+5 na ulici Marie Pujmanové 1114/8 v Havířově-Šumbark   
   dle přílohy č. 37 
- č.  44 o velikosti 1+3 na ulici Jedlová 495/6 v Havířově-Šumbark  
   dle přílohy č. 38 
- č.    7 o velikosti 1+2 na ulici Heleny Malířové 1154/6 v Havířově-Šumbark  
   dle přílohy č.39 
- č.  53 o velikosi 0+1 na ulici Nákupní 425/3 v Havířově-Šumbark  
   dle přílohy č. 40 
- č.  77 o velikosi 0+2 na ulici Střední 504/3 v Havířově-Šumbark  
   dle přílohy č. 41 
- č.  90 o velikosi 0+2 na ulici Střední 504/3 v Havířově-Šumbark  
   dle přílohy č. 42 
- č.  91 o velikosi 0+2 na ulici Střední 504/3 v Havířově-Šumbark  
   dle přílohy č. 43 
- č.104 o velikosi 0+2 na ulici Střední 504/3 v Havířově-Šumbark  
   dle přílohy č. 44 
- č.105 o velikosi 0+2 na ulici Střední 504/3 v Havířově-Šumbark  
   dle přílohy č. 45 
- č.119 o velikosi 0+2 na ulici Střední 504/3 v Havířově-Šumbark  
   dle přílohy č. 46 
- č.127 o velikosi 0+1 na ulici Střední 504/3 v Havířově-Šumbark  
   dle přílohy č. 47 
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- č.131 o velikosi 1+2 na ulici Střední 504/3 v Havířově-Šumbark  
   dle přílohy č. 48 
- č.132 o velikosi 0+2 na ulici Střední 504/3 v Havířově-Šumbark  
   dle přílohy č. 49 
- č.133 o velikosi 0+2 na ulici Střední 504/3 v Havířově-Šumbark  
   dle přílohy č. 50 
- č.141 o velikosi 0+1 na ulici Střední 504/3 v Havířově-Šumbark  
   dle přílohy č. 51 
- č.142 o velikosi 0+1 na ulici Střední 504/3 v Havířově-Šumbark  
   dle přílohy č. 52 
- č.143 o velikosi 0+2 na ulici Střední 504/3 v Havířově-Šumbark  
   dle přílohy č. 53 
- č.144 o velikosi 0+2 na ulici Střední 504/3 v Havířově-Šumbark  
   dle přílohy č. 54 
- č.145 o velikosi 1+2 na ulici Střední 504/3 v Havířově-Šumbark  
   dle přílohy č. 55 
- č.146 o velikosi 0+2 na ulici Střední 504/3 v Havířově-Šumbark  
   dle přílohy č. 56 
- č.147 o velikosi 0+2 na ulici Střední 504/3 v Havířově-Šumbark  
   dle přílohy č. 57 
- č.155 o velikosi 0+1 na ulici Střední 504/3 v Havířově-Šumbark  
   dle přílohy č. 58 
- č.156 o velikosi 0+1 na ulici Střední 504/3 v Havířově-Šumbark  
   dle přílohy č. 59 
- č.157 o velikosi 0+2 na ulici Střední 504/3 v Havířově-Šumbark  
   dle přílohy č. 60 
- č.158 o velikosi 0+2 na ulici Střední 504/3 v Havířově-Šumbark  
   dle přílohy č. 61 
- č.159 o velikosi 1+2 na ulici Střední 504/3 v Havířově-Šumbark  
   dle přílohy č. 62 
- č.160 o velikosi 0+2 na ulici Střední 504/3 v Havířově-Šumbark  
   dle přílohy č. 63 
- č.161 o velikosi 0+2 na ulici Střední 504/3 v Havířově-Šumbark  
   dle přílohy č. 64 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka podpisem 
záměrů pronájmu dle přílohy 1-40.  
                                                                                      Z: ředitel MRA s.r.o. 
                                                                                      T: 10.2.2014 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Petra Smrčka podpisem 
záměrů pronájmu bytů v domě na ul. Střední 504/3 dle přílohy 41 - 64.  

                                                                                                        
  Z: ředitel MRA s.r.o. 

                                                                                               T: po nabytí právní  
                                                                                                   moci kolaudačního    
       rozhodnutí  

________________________________________________________________________________ 
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4955/74RM/2014 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova_______________ 
 

Rada města Havířova 

s c h v a l u j e 

přidělení bytu příslušného čísla uvedeným žadatelům  
 
- č. 10, o velikosti 1+3, na ulici Mozartova 1066/13 Havířov- Město  
   Filipu Postlovi  
- č.   9, o velikosti 0+2, na ulici Jurije Gagarina 1505/28 Havířov- Podlesí  
   Aleši Pawlasovi 
- č. 17, o velikosti 1+1, na ulici 1.máje 959/2 Havířov- Město  
   Dominiku Štrbovi 
- č.   1, o velikosti 1+3, na ulici Heleny Malířové 1153/4 Havířov- Šumbark  
   Pavle Chrobok 
- č.   6, o velikosti 1+3, na ulici Konzumní 383/16   Havířov- Šumbark  
   Michaele Boorové 
- č. 16, o velikosti 1+3, na ulici Nákupní 426/1 Havířov- Šumbark  
   Tomáši Horákovi  
- č. 58, o velikosti 0+1, na ulici Jedlová 495/6 Havířov – Šumbark   
   Vendule Šlosarové 
- č. 17, o velikosti 1+3, na ulici Heleny Malířové 1153/4, Havířov–Šumbark  
   Zuzaně Ferencové 
- č.   6, o velikosti 1+3, na ulici Moravská 428/25, Havířov – Šumbark  
   Janu Davidovi 
- č. 37, o velikosti 1+3, na ulici Jedlová 494/4, Havířov – Šumbark  
   Zdeňku Pavlechovi  
- č. 25, o velikosti 1+3, na ulici Jarošova 1194/31b, Havířov – Šumbark  
   Evě Horváthové  
- č. 54, o velikosti 1+3, na ulici Mládí 1148/25 Havířov – Šumbark  
   Pavlu Jokielovi  
- č. 27, o velikosti 1+3, na ulici Jarošova 1194/31b, Havířov – Šumbark  
   Mariánu Džobákovi  
- č. 12, o velikosti 1+3, na ulici Akátová 459/3, Havířov – Šumbark  
   Mariánu Tkáčovi  
- č.   8, o velikosti 1+3, na ulici Akátová 458/1, Havířov – Šumbark  
   Petru Szostokovi  
- č.    4, o velikosti 1+2 II.Ktg., na ulici Dukelská 695/11c, Havířov–Šumbark  
   Šárce Trajchelové  
- č.   3, o velikosti 1+2 II.Ktg, na ulici Dukelská 693/11a, Havířov – Šumbark  
   Evě Jedinákové  
- č. 40, o velikosti 1+3, na ulici Jarošova 1194/31b, Havířov – Šumbark  
   Gretě Gabčové  
- č.   5, o velikosti 1+3, na ulici Mládí 1141/16, Havířov – Šumbark  
   Sylvě Gerulové  
- č.   1, o velikosti 1+3, na ulici Konzumní 384/18, Havířov – Šumbark  
   Veronice Urbánkové  
- č. 11, o velikosti 1+3, na ulici Moravská 477/39, Havířov – Šumbark  
   Ladislavu Polesovi  
- č. 51, o velikosti 1+3, na ulici Jedlová 494/4, Havířov – Šumbark  
   Ivetě Lampové  
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p o v ě ř u j e 
 
MRA s.r.o., k uzavření nájemních smluv s výše uvedenými žadateli   
 

          Z: ředitel MRA s.r.o.
          T: 15.2.2014 
________________________________________________________________________________ 
 
4956/74RM/2014 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí z nájmu 
                                 bytů___________________________________________________________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města přidělených  
    MRA, s.r.o. jednotlivým nájemcům v období od 1.1.2014  do 1.2.2014    
    na  základě  samostatného usnesení rady města, dle přílohy č.1  
 
2. podání výpovědí z nájmu bytů v zastoupení MRA, s.r.o., dle přílohy č.2,  
   z důvodu dluhu na nájemném nebo jiného porušení povinností nájemce 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
1. dohody o splátkách dlužného nájemného a služeb dle přílohy č.3  
2. prominuté poplatky z prodlení dle přílohy č.4 
3. přehled nadlimitního počtu osob dle přílohy č.5 

________________________________________________________________________________ 
 
4957/74RM/2014 - Informativní zpráva o osobách bydlících v městských bytech po skončení  
                                nájemního poměru_______________________________________________ 

 
Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
Informativní zprávu o osobách bydlících v městských bytech po skončení 
nájemního poměru 

________________________________________________________________________________ 
      
4958/74RM/2014 - Svěření odboru správy majetku rozhodování o uzavírání nájemních smluv  
                                k bytům v majetku města__________________________________________          

 
Rada města Havířova 
 
s  v ě ř u j e  
 
v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích  
(obecní zřízení), v platném znění, odboru správy majetku rozhodování: 
 

      o přidělení bytu na základě žádostí nájemců o ukončení nájemní smlouvy  
a uzavření nové nájemní smlouvy v souvislosti s dohodou o vzájemné  
výměně bytu      
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p o v ě ř u j e 
 
vedoucí odboru správy majetku podpisem rozhodnutí  

________________________________________________________________________________ 
 
4959/74RM/2014 - Stížnost paní Martiny Heimlichové__________________________________                 

  
Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě  d o m í 
 
stížnost paní Martiny Heimlichové, adresovanou Radě města Havířova  
ze dne 16. 1. 2014 dle přílohy č. 1                 
 
s c h v a l u j e 
 
odpověď adresovanou paní Martině Heimlichové dle přílohy č. 3    
 
u k l á d á 
 
řediteli Základní školy a Mateřské školy Havířov – Město Na Nábřeží, 
příspěvková organizace informovat zaměstnance o způsobu řešení stížnosti 
    

           Z: vedoucí OŠK 
           T: únor 2014 
 
    
4960/74RM/2014 - Záměr prodeje  pozemku parc.č. 366/3, k.ú. Havířov – město___________ 

 
Rada   města Havířova  
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
 
schválit 
záměr prodeje pozemku parc.č. 366/3, zastavěná plocha a nádvoří,  
o výměře 41 m2, k.ú. Havířov – město, zastavěného nemovitou věcí  
– části budovy č.p. 1522, občanskému sdružení Don Bosko Havířov,  
IČ: 63024730, Haškova 3, Havířov – Město,  

________________________________________________________________________________ 
  
4961/74RM/2014 - Záměr pronájmu pozemku parc.č. 606/3, k.ú. Bludovice________________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e   
 
záměr pronájmu pozemku  parc.č. 606/3, zahrada o výměře 173 m2, k.ú. 
Bludovice, paní Bc. Karle Lapišové, bytem Krásnohorské 2, Havířov – Podlesí, 
za účelem zahrady       

________________________________________________________________________________ 
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4962/74RM/2014 - Pronájem pozemku parc.č. 3724/1, k.ú. Havířov – město________________ 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
pronájem pozemku parc.č. 3724/1, k.ú. Havířov – město,  
společnosti Rhenus Development s.r.o., se sídlem: Frýdek - Místek,  
Žižkova 500, PSČ: 738 01, IČ : 633 22 005, za podmínek:  
 
účel pronájmu: umístění 1 ks reklamního panelu OD ELAN o rozměrech  
                         5m x 2,5m (12,5m2) 
 
nájemné:          12,5 m2 (plocha reklamy) x 3.000,- Kč = 37.500,- Kč /rok  
                         + DPH + kauce ve výši 10.000,- Kč 
 
na dobu:           4 let, tj. do 31.12.2017, s účinností od 1.1.2014  
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem nájemní smlouvy 

                                                                                             Z: vedoucí OSM 
                                                                                             T: 30.4.2014 
________________________________________________________________________________ 
 
4963/74RM/2014 - Pronájem části pozemku parc.č.1374/63, k.ú. Šumbark_________________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e     
 
pronájem části pozemku parc.č. 1374/63, k.ú. Šumbark o výměře 34  m2,   
panu Vlastimilu Karikovi, bytem Karviná-Nové Město, Havířská 1083/13 
k  již postavenému prodejnímu stánku s prodejem novin, časopisů, potravin 
a smíšeného zboží, a to za podmínek: 
- na dobu neurčitou od 1.1.2014 s tříměsíční výpovědní lhůtou 
- za nájemné dle platných zásad ve výši 11 560,- Kč/ročně, úhrada formou       
   čtvrtletních splátek 
- zákaz prodeje alkoholických nápojů 
- nájemce zajistí v okolí stánku pořádek a v zimním období bezpečnou  
  schůdnost přístupu ke stánku 
 
a 
 
ukončení nájemní smlouvy na část pozemku parc.č. 1374/63, k.ú. Šumbark  
s panem Josefem Bielčikem, bytem Lískovec čp. 89, Frýdek-Místek dohodou 
k 31.12.2013 
 
 
 
 



 
 

USNESENÍ 
ze 74. schůze Rady města Havířova 

konané dne 5.2.2014 
 

16 

p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem  smlouvy o nájmu a dohody o ukončení nájemní smlouvy 

                                                                                                      
Z: vedoucí OSM 

                                                                                                       T: 31.3.2014 
________________________________________________________________________________ 
 
4964/74RM/2014 - Prodloužení pronájmu částí pozemků parc.č. 1531/3 a 1420,  

k.ú. Havířov-město_______________________________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e     
 
1. prodloužení pronájmu částí pozemků parc.č. 1531/3 a parc.č. 1420,  
    kat. území Havířov-město o celkové výměře 4  m2,   
    nájemci: společnost PNS GROSSO s.r.o., se sídlem Praha 9,  
    Paceřická 1/2773, IČ: 48592153 k  již postavenému prodejnímu stánku PNS  
    s doplňkovým prodejem, a to za podmínek: 
    - na dobu neurčitou od 1.1.2014 s tříměsíční výpovědní lhůtou 
    - za nájemné dle platných zásad ve výši 4000,- Kč/ročně + DPH 
    - zákaz prodeje alkoholických nápojů 
    - nájemce zajistí v okolí stánku pořádek a v zimním období  bezpečnou  
      schůdnost přístupu ke stánku 
 
2. prodloužení pronájmu částí pozemků parc.č. 1531/3 a parc.č. 1420,  
    kat. území Havířov-město o celkové výměře 4  m2,   
    nájemci:  ČSAD Havířov a.s., se sídlem Havířov-Podlesí, Těšínská 1297,  
    IČ: 45192081k  již postavenému stánku s předprodejem jízdenek ČSAD  
    s doplňkovým prodejem, a to za podmínek: 
    - na dobu neurčitou od 1.1.2014 s tříměsíční výpovědní lhůtou 
    - za nájemné dle platných zásad ve výši 4 000,- Kč/ročně + DPH 
    - zákaz prodeje alkoholických nápojů 
    - nájemce zajistí v okolí stánku pořádek a v zimním období bezpečnou     
      schůdnost přístupu ke stánku 
 
p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem  dodatku č. 2  k nájemní smlouvě č. E/273/MJP/03 a dodatku č. 2 
k nájemní smlouvě  
č. E/272/MJP/03 

                                                                                                       Z: vedoucí OSM 
                                                                                                             T: 31.3.2014 
________________________________________________________________________________ 
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4965/74RM/2014 - Prodloužení pronájmu částí pozemků parc.č. 3727, 281,  
k.ú. Havířov – město, za účelem vyhrazených stání pro vozidla taxi_______ 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 

                    1. prodloužení pronájmu části pozemku parc.č. 3727, k.ú. Havířov – město,  
                                    o výměře 12 m2, označeného č. 2 s podélným stáním, ul. Železničářů  
                                    v Havířově – Městě,  pro pana Rostislava Šeredu, bytem Střední 3,  
                                    Havířov - Šumbark, IČ: 67681310, za podmínek: 

    - na dobu určitou, tj. od 1.2. 2014 do 31.1. 2015 
    - za částku 30.100,-Kč/1 stání/rok, vč. DPH s tím, že platba bude provedena  
      jednorázově při podpisu dodatku č. 3 k nájemní smlouvě 
    - výpovědní lhůta 1 měsíc 
 
2. prodloužení pronájmu části pozemku parc.č. 3727, k.ú. Havířov – město,  
    o výměře 12 m2, označeného č. 3 s podélným stáním, ul. Železničářů  
    v Havířově – Městě, pro pana Petra Hadaše, bytem Dolní 100,  
    Dolní Lutyně – Věřňovice, IČ:  871434942, za podmínek: 
    - na dobu určitou, tj. od 1.2. 2014 do 31.1. 2015 
    - za částku 30.000,-Kč/1 stání/rok, vč. DPH s tím, že platba bude provedena  
      jednorázově při podpisu dodatku č. 2 k nájemní smlouvě 
    - výpovědní lhůta 1 měsíc 
 
3. prodloužení pronájmu části pozemku parc.č. 3727, k.ú. Havířov – město,  
    o výměře 12 m2, označeného č. 4 s podélným stáním, ul. Železničářů    
    v Havířově – Městě, pro pana Viktora Němce, bytem 1.máje 9,  
    Havířov – Město, IČ: 73354058, za podmínek: 
    -  na dobu určitou, tj. od 1.3. 2014 do 28.2. 2015 
    - za částku 30.000,-Kč/1 stání/rok, vč. DPH s tím, že platba bude provedena  
      jednorázově při podpisu dodatku č. 2 k nájemní smlouvě 
    - výpovědní lhůta 1 měsíc 
 
4. prodloužení části pozemku parc.č. 281, o výměře 12 m2, označeného č. 7 
    s podélným stáním, ul. Československé armády, pro pana Viktora Němce,  
    bytem 1.máje 9, Havířov – Město, IČ: 73354058, za podmínek: 
    -  na dobu určitou, tj. od 1.3. 2014 do 28.2. 2015 
    - za částku 30.000,-Kč/1 stání/rok, vč. DPH, s tím, že platba bude provedena    
      jednorázově při podpisu dodatku č. 2 k nájemní smlouvě 
    - výpovědní lhůta je 1 měsíc 
 
5. prodloužení pronájmu části pozemku parc.č. 281, o výměře 12 m2,  
    označeného č. 6 s podélným stáním, ul. Československé armády,  
    pro pana Milana Sedláčka, bytem Horní Těrlicko 28, IČ: 73899291,  
    za podmínek: 
    - na dobu určitou, tj. od 1.2. 2014 do 31.1. 2015 
    - za částku 30.000,-Kč/1 stání/rok, vč. DPH s tím, že platba bude provedena  
      jednorázově při podpisu dodatku č. 2 k nájemní smlouvě 
    - výpovědní lhůta je 1 měsíc 
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p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem dodatků k nájemním smlouvám 

                                                                                                          Z: vedoucí OSM 
                                                                                                          T: 30.4.2014 
________________________________________________________________________________ 
  
4966/74RM/2014 - Ukončení nájemní smlouvy dohodou________________________________  

 
Rada města Havířova 
 
b e r e   na   v ě d o m í      
 
žádost paní Mileny Przeczkové, bytem Havířov-Město, Na Důlňáku 19/1400  
o ukončení nájemní smlouvy E/432/MJP/01 ze dne 21.5.2001 
 
s c h v a l u j e  
 
ukončení nájemní smlouvy č. E/432/MJP/01 o pronájmu pozemku parc.č. 4515, 
k.ú. Havířov-město, na kterém se nachází část místní komunikace Na Důlňáku  
s vlastníkem paní Milenou Przeczkovou, bytem Havířov-Město, Na Důlňáku 
19/1400, a to dohodou k 31.12.2013 
 
p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem dohody o ukončení nájemní smlouvy 

                                                                                                       Z: vedoucí OSM 
                                                                                                            T: 31.3.2014 
________________________________________________________________________________ 
 
4967/74RM/2014 - Záměry pronájmů částí nemovitých věcí_____________________________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání  
    o výměře 109,30 m2 v přízemí samostatné části zdravotního střediska na  
    Dlouhé tř. 83, Havířov-Podlesí, spol. Bazar-zastavárna s.r.o., IČ: 25852612,   
    jako zastavárnu 
 
2. záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání  
    o výměře 11,63 m2  v suterénu objektu zdravotního střediska na  
    Dlouhé tř. 83, Havířov-Podlesí, p. Romaně Topičové, IČ: 69196630,  
    jako dílnu na broušení nožů a nůžek, bez sběrného místa 
 
3. záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání  
    o výměře 85,77 m2  v přízemí zdravotního střediska na Dlouhé tř. 83,    
    Havířov-Podlesí, spol. Medipedia s.r.o., IČ: 02428636, k poskytování  
    zdravotních služeb v oboru praktického lékařství pro děti a dorost 

________________________________________________________________________________ 
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4968/74RM/2014 - Žádost o ukončení nájmu části nemovité věci dohodou  
Obecný záměr pronájmu části nemovité věci__________________________ 
          
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. ukončení nájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání  
    o výměře 39,44 m2 v přízemí obytného domu ul. Moskevská 1104/1e,  
    Havířov-Město, nájemci p. Josefu Adamkovi, IČ: 12136735,  
    dohodou k 28. 2. 2014 
 
2. obecný záměr pronájmu části nemovité věci o výměře 39,44 m2 v přízemí  
    obytného domu ul. Moskevská 1104/1e, Havířov-Město  

________________________________________________________________________________ 
  
4969/74RM/2014 - Pronájmy částí nemovitých věcí_____________________________________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. pronájem části nemovité věci – místnosti o výměře 19 m2 v suterénu 
    obytného domu ul. Bludovická 5, Havířov-Město, p. Hance Poláčkové,  

                                    jako sklad pro vlastní potřebu, za podmínek: 
    - nájemné 100,- Kč/m2/rok bez DPH 
    - nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 
 
2. pronájem části nemovité věci – prostor sloužící k podnikání  
   o výměře 127,13 m2 v přízemí budovy zdravotního střediska na  
    ul. Generála Svobody 24, Havířov-Šumbark, spol. Larine Europe s.r.o.,  
    IČ: 02335981, jako sklad a kancelář stavební firmy, za podmínek: 
    - nájemné 300,- Kč/m2/rok bez DPH 
    - nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 
 
3. pronájem části nemovité věci – prostor sloužící k podnikání místnost č. 302  
    o výměře 59 m2, místnost č. 303 o výměře 57,50 m2 a podíl na společných  
    prostorách o výměře 50 m2 v 3. nadzemním podlaží objektu Městského  
    podnikatelského centra, ul. Palackého 2, Havířov-Město,  
    spol. FERATT fashion s.r.o., IČ: 27783511, jako kancelář a sklad textilního  
    zboží za podmínek: 
    - nájemné za podnikatelské plochy 287,- Kč/m2/rok bez DPH 
    - nájemné za společné prostory 53,- Kč/m2/rok bez DPH 
     - nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, v případě  
       neplacení nájmu a služeb s ním spojených a v případě hrubého porušení    
       nájemní smlouvy je výpovědní lhůta jeden měsíc 
    - platba nájmu měsíčně  
    - případné stavební úpravy pronajatých prostor si nájemce provede  
      na vlastní náklady bez nároku na finanční vyrovnání po ukončení nájmu 

________________________________________________________________________________ 
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4970/74RM/2014 - Prodloužení nájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího 
                                k podnikání______________________________________________________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
prodloužení nájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání  
o výměře 105,87 m2 ve 3. nadzemním podlaží části H objektu Radnice, 
Svornosti 86/2, Havířov-Město, nájemkyni MUDr. Janě Alešové,  
IČ: 60784571, k dalšímu provozování gynekologické ordinace, na dobu určitou 
do 30. 6. 2024, ostatní podmínky nájmu se nemění 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem dodatku č. 9 nájemní smlouvy č. E/261/MJP/97 
 

          Z: vedoucí OSM 
          T: 31. 5. 2014 
________________________________________________________________________________ 
 
4971/74RM/2014 - Žádost o změnu účelu užívání části nemovité věci______________________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
změnu účelu užívání části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání  
o výměře 104,50 m2 v přízemí obytného domu na Hlavní třídě 230/72,  
Havířov-Město, nájemkyni p. Jiřině Simonové, IČ: 48785598, z původního 
účelu restaurace – herna, na účel nový prodejna luxusních balených potravin, 
ostatní podmínky nájemní smlouvy se nemění 

________________________________________________________________________________ 
  
4972/74RM/2014 - Udělení souhlasu s přijetím věcných darů a finančních darů příspěvkovými  
                                 organizacemi zřízenými statutárním městem Havířov__________________  

 
Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 
 
s přijetím věcných darů a finančních darů příspěvkovými organizacemi města:  
 
1. Mateřská škola Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190  (IČ: 61 98 86 85) 
    v celkové výši 20.000,- Kč od společnosti Havířovská teplárenská    
    společnost, a.s., Konzumní 298/6a, Havířov-Šumbark (IČ: 61 97 47 06)  
    - aplikace nano-přípravku pro hydrofobní povrchovou ochranu savých  
    materiálů v jedné třídě mateřské školy 
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2.  Mateřská škola Havířov-Město Puškinova 7a/908 (IČ: 61 98 87 07)   
     v celkové výši 20.000,- Kč od společnosti Havířovská teplárenská  
     společnost, a.s., Konzumní 298/6a, Havířov-Šumbark (IČ: 61 97 47 06) 
     - vybavení školní zahrady herními prvky 
 

                                 3. Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím  
     Havířov-Bludovice Selská, příspěvková organizace (IČ: 75 02 75 77)  
     v celkové výši 6.581,- Kč od FUNDACJA SEMPER POLONIA,  
     ul. Nowy Świat 33, Warszawa (IČ: 012 626 606) – slovníky a výukové  
     materiály, které budou sloužit pro zkvalitnění výuky žáků školy 
 

                                 4. Městská knihovna Havířov, Svornosti 86/2 budova G, Havířov-Město  
     (IČ: 00 60 12 50) 
     - v celkové výši 1.229,- Kč od Martiny Wilimové, Kosmonautů 1217/13,  
       736 01 Havířov-Město – 24 ks knih, 11 ks Dějin umění – encyklopedie,  
       81 titulů periodik 
     - v celkové výši 454,- Kč od Ericha Václava, 28. Pluku 43,  
       100 00 Praha 10 – 31 ks knih, 392 brožur 
 

                                 5.  Základní škola Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná  
      (IČ: 61 98 97 23)  v celkové výši 1.000,- Kč od Mgr. Tomáše Ptáčka,  
      Lípová 7, 736 01 Havířov-Město – vybavení kabinetu sedací soupravou 
 

                                  6. Mateřská škola Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190 (IČ: 61 98 86 85)  
      v celkové výši 1.425,- Kč od společnosti RPS Czech, s.r.o., Těšínská 236,  
      739 34 Šenov u Ostravy (IČ: 26 87 45 98) – 16 ks dětských reflexních vest 

________________________________________________________________________________ 
  
4973/74RM/2014 - Udělení souhlasu s podáním žádostí a přijetím účelových dotací  
                                poskytnutých Moravskoslezským krajem, Nadací OKD a Nadací ČEZ____   

 
Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 
 
s podáním žádostí a přijetím účelových dotací příspěvkovými organizacemi 
města: 
 
1. Městská knihovna Havířov, Svornosti 86/2, budova G, Havířov-Město  
   (IČ: 00 60 12 50) 
 
    - poskytovatel: Moravskoslezský kraj 
      účel: zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven na rok 2014 
      výše dotace:………………………………………………892.000,- Kč 
      financování: v plné výši poskytovatelem dotace 
 
    - poskytovatel: Nadace OKD 
      projekt: Environmentální výchova v havířovské knihovně 
      výše dotace: ……………………………………….……….20.000,- Kč 
      financování spoluúčasti (tj. 10%)  
      z prostředků příspěvkové organizace……………….……….2.000,- Kč 
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    - poskytovatel: Nadace OKD 
      projekt: Koncertní klavír 
      výše dotace:………………………………………………250.000,- Kč 
      financování: v plné výši poskytovatelem dotace 
 
    - poskytovatel: Nadace OKD 
      projekt: Historie psaná uhlím 
      výše dotace:………………………………………………..47.000,- Kč 
      financování spoluúčasti (tj. cca 4%)  
      z prostředků příspěvkové organizace……………………….2.000,- Kč 
 
2. Základní škola Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná  
    (IČ: 48 80 55 13) 
 
    - poskytovatel: Nadace OKD 
      projekt: Lesní ekosystém v atriu školy 
      výše dotace:……….…………………………….….….….100.000,- Kč 
      financování spoluúčasti (tj. 20%)  
      z prostředků příspěvkové organizace……………...………  20.000,-Kč 
 
3. Základní škola Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná,    
    příspěvková organizace (IČ: 62 33 12 48) 
 
    - poskytovatel: Nadace ČEZ 
      projekt: „Fyzika v ZŠ moderně s novými učebními pomůckami“ 
      výše dotace:.………………………………..……………200.000,- Kč  
      financování: v plné výši poskytovatelem dotace 
 
4. Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná  
    (IČ: 62 33 12 30) 
 
    - poskytovatel: Nadace OKD 
      projekt: „Společně 2014“ 
      výše dotace:………………………………………….….120.000,- Kč 
      financování: v plné výši poskytovatelem dotace 

________________________________________________________________________________ 
  
4974/74RM/2014 - Změna v rejstříku škol a školských zařízení – zvýšení kapacity___________  

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 

     zvýšení kapacity školní družiny Základní školy Havířov – Město 1. máje 10a 
okres Karviná, příspěvková organizace z počtu 120 žáků na 150 žáků 
v mimořádném termínu, a to k  1. 9. 2014                       
 
u k l á d á 
 
požádat Krajský úřad Moravskoslezského kraje o změnu zápisu v rejstříku škol 
a školských zařízení   

                     Z: vedoucí OŠK  
                                           T: únor 2014 
________________________________________________________________________________  
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4975/74RM/2014 - Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách  
pro školní rok 2014/2015___________________________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. termín zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání do logopedických tříd při  
    Mateřské škole  Havířov - Podlesí Čelakovského 4/1240, příspěvková     
    organizace a Mateřské škole Havířov-Podlesí E. Holuba7/1403, příspěvková  
    organizace pro školní rok 2014/2015 ve dnech 24. a 25. února 2014,  
    a to první den zápisu od 8:00 hod. do 16:00 hod. a druhý den zápisu   
    od 8:00 hod. do 13:00 hod. 
 
2. termín zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách na území  
    města Havířova pro školní rok 2014/2015 ve dnech 13. a 14. května 2014,  
    a to první den zápisu od 8:00 hod. do 16:00 hod. a druhý den zápisu  
    od 8:00 hod. do 13:00 hod. 
 
u k l á d á 
 
oznámit stanovisko Rady města Havířova všem ředitelkám mateřských škol 
zřízených statutárním městem Havířov  

                     Z: vedoucí OŠK  
                                           T: únor 2014 
________________________________________________________________________________ 
 
4976/74RM/2014 - Přerušení provozu mateřských škol v měsíci červenci a srpnu 2014_______ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
přerušení provozu mateřských škol, jejichž zřizovatelem je statutární  
město Havířov, a to v měsíci červenci a srpnu 2014, dle přílohy č. 1  
 
u k l á d á 
 
zaslat oznámení o přerušení provozu mateřských škol dotčeným školám 
 

                     Z: vedoucí OŠK  
                                           T: únor 2014 
________________________________________________________________________________ 
 
4977/74RM/2014 - Ocenění pedagogických pracovníků, žáků, družstev/kolektivů___________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e   
 

                                 I. udělení ocenění pedagogickým pracovníkům za dlouhodobou nadstandardní  
    pedagogickou činnost v pořadí: 
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1. Mgr. Lence Přikrylové ze Základní a Mateřské školy Havířov – Životice  
      Zelená, příspěvková organizace 

    
   2. paní Lence Pavlíkové z Mateřské školy Havířov – Město Čs. armády 5/201 
 
   3. Mgr. Věře Pletánkové ze Základní školy Havířov – Podlesí  
       K. Světlé 1/1372 okres Karviná 
 
   4. Mgr. Lence Vašutové ze Základní školy Havířov – Město  
       1. máje 10a okres Karviná, příspěvková organizace 

                                   5. Mgr. Mileně Novákové ze Základní školy Havířov – Město   
       Gorkého 1/329 okres Karviná 
 
II. udělení ocenění žákům za příkladnou reprezentaci města Havířova v pořadí: 
 

                                   1. Kateřině Gemrotové z Gymnázia, Havířov-Město, Komenského 2,    
   příspěvková organizace,za dvě 1. místa: v krajském a ústředním kole  
   olympiády v českém jazyce, kategorie: I  

  
    2. Lindě Tenčíkové z Gymnázia, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace,  
        za 1. místo v regionálním kole Moravskoslezského kraje a 3. místo  
        v ústředním (celostátním) kole olympiády mladých chovatelů, 
   

                                    3. Janu Žídkovi ze Základní školy Havířov-Město Gorkého 1/329  
     okres Karviná,za 2. místo v krajském kole a 1. místo v okresním kole     
     zeměpisné olympiády  

 
III. udělení ocenění kolektivu a družstvu za příkladnou reprezentaci města  
      Havířova v pořadí: 
 
    1. Kolektivu dívek z I. a II. stupně Základní školy Havířov-Podlesí  
        K. Světlé 1/1372okres Karviná ve složení: Kateřina Holešová,  
        Adéla Klimešová, Alexandra Teichmanová, Jana Hinzeová,  
        Nikola Osičková, Veronika Gebauerová, Nela Urbančíková,  
        Klára Bártková, Niki Andronikidu, Klára Malíková, Tereza Fildánová,  
        Martina Nanjášová, Natálie Horníková, Pavlína Valášková,  
        Lucie Škorpiková, Tereza Pekarová za 2. místo v krajském kole soutěže  
        O nejlepší pohybovou skladbu a 2. místo z republikového finále Poháru  
        Asociace školních sportovních klubů ČR za pohybovou skladbu  
        TELEFON? MOBIL?                
 

                                    2. Družstvu žáků 5. ročníku ze Základní školy Havířov-Město  
     Gorkého 1/329 okres Karviná ve složení: Pavel Herboczek,  
    Vojtěch Balogh, Matěj Malysa, Robert Gemrot, za 1. místo v krajském  
    Kole vědomostní soutěže DOMINO z 20 zúčastněných škol  
    Moravskoslezského kraje 
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u k l á d á                                                            
 
1. oznámit rozhodnutí o ocenění školám, oceněným pedagogickým  
    pracovníkům a žákům 
 
2. informovat veřejnost o udělení ocenění pedagogických pracovníků,  
    žáků/studentů     

           Z: vedoucí OŠK 
           T: březen 2014 
________________________________________________________________________________ 
  
4978/74RM/2014 - Schválení plánů rozvoje mateřských škol zřízených statutárním městem  
                                Havířov________________________________________________________ 

 
Rada města Havířova 
 
s ch v a l u j e 
 
plány rozvoje mateřských škol dle přílohy č. 1 až 25: 

 
  1. Mateřská škola Havířov-Město Čs. armády 5/201 (IČ: 61 98 85 61) 
  2. Mateřská škola Havířov-Město Horymírova 7/1194 (IČ: 61 98 86 34) 
  3. Mateřská škola Havířov-Město Lípová 15 (IČ: 65 89 07 01) 
      odloučené pracoviště: na ul. Karla Čapka 800/8, Havířov-Město             
  4. Mateřská škola Havířov-Město Puškinova 7a/908 (IČ: 61 98 87 07) 
  5. Mateřská škola Havířov-Město Radniční 7/619 (IČ: 61 98 87 15) 
  6. Mateřská škola Havířov-Město Resslova 2/497 (IČ: 61 98 86 93) 
  7. Mateřská škola Havířov-Město Sukova 2a (IČ: 65 89 07 10) 
  8. Mateřská škola Havířov-Město Švabinského 7/993,  
      příspěvková organizace (IČ: 70 95 82 54) 
  9. Mateřská škola Havířov-Město U Stromovky 60 (IČ: 65 89 06 98) 
10. Mateřská škola Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190 (IČ: 61 98 86 85) 
11. Mateřská škola Havířov-Podlesí Čelakovského 4/1240,  
      příspěvková organizace (IČ: 70 95 82 89) 
12. Mateřská škola Havířov-Podlesí E. Holuba 7/1403,  
      příspěvková organizace (IČ: 70 95 82 20) 
13. Mateřská škola Havířov-Podlesí Kosmonautů 4/1319 (IČ: 61 98 86 26) 
14. Mateřská škola Havířov-Podlesí Přímá 8/1333, příspěvková organizace  
      (IČ: 70 95 82 46) 
15. Mateřská škola Havířov-Šumbark Mládí 23/1147 (IČ: 61 98 85 96) 
16. Mateřská škola Havířov-Šumbark Moravská 14/404,  
      příspěvková organizace (IČ:61 98 85 88) 
17. Mateřská škola Havířov-Šumbark Okružní 1a/1070, příspěvková organizace  
      (IČ: 70 95 82 97) 
18. Mateřská škola Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262(IČ: 61 98 85 70) 
      odloučená pracoviště:  
      na ul. Sadová 232/3, Havířov-Město na ul. Místní 355/3, Havířov-Město 
19. Mateřská škola Havířov-Šumbark U Jeslí 4/894, příspěvková organizace  
       (IČ: 70 95 82 62) 
20. Mateřská škola Havířov-Prostřední Suchá U Topolů 3/688,  
      příspěvková organizace (IČ: 70 95 82 03) 
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21. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Životice Zelená,  
      příspěvková organizace (IČ: 75 02 75 69) 
      odloučené pracoviště: na ul. U Křížů 150/2, Havířov-Životice 
22. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká, ¨ 
      příspěvková organizace (IČ: 48 80 52 89) 
      odloučené pracoviště: na ul. Občanská 11/76, Havířov-Dolní Datyně 
23. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká,  
      příspěvková organizace (IČ: 48 80 52 89) 
     odloučené pracoviště: na ul. Frýdecká 39/451, Havířov-Bludovice                                                 
24. Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím  
      Havířov-Bludovice Selská, příspěvková organizace (IČ: 75 02 75 77) 
      odloučené pracoviště: na ul. Selská 429/14, Havířov-Bludovice 
25. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Město Na Nábřeží,  
      příspěvková organizace (IČ: 48 80 52 71) odloučené pracoviště:  
      na ul. Na Nábřeží 236/5, Havířov-Město 
 
u k l á d á 
 
informovat příspěvkové organizace o schválení plánu rozvoje 
 

         Z: vedoucí OŠK 
                                                                                               T: únor 2014 
________________________________________________________________________________ 
 
4979/74RM/2014 - Odpisové plány příspěvkových organizací na rok 2014_________________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
odpisové plány na rok 2014 jednotlivých příspěvkových organizací zřízených 
městem Havířovem, dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě, kdy celková 
výše odpisů činí 38 087 521,77 Kč.  

________________________________________________________________________________ 
 
4980/74RM/2014 - Žádost příspěvkové organizace Mateřská škola Havířov – Město,  
                                Švabinského 7/993 o souhlas s převodem částky 50 000,- Kč z rezervního  
                                fondu do fondu investičního pro rok 2013____________________________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
příspěvkové organizaci Mateřské škola Havířov-Město, Švabinského 7/993, 
převod částky 50 000,- Kč z rezervního fondu do fondu investičního na úhradu 
pořizované investice v roce 2013 – nákup vzdělávací pomůcky Magic box.       

________________________________________________________________________________ 
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4981/74RM/2014 - Stavba č. 11020 „Rozšíření hřbitova v Havířově-Šumbarku včetně nové     
                                smuteční  síně“ -  smlouva o realizaci přeložky el. energie_______________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
uzavření smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného 
k dodávce elektrické energie se společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem 
Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 Děčín,  
 
p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Petra Smrčka podpisem 
smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce 
elektrické energie, 
 
u k l á d á  
 
předložit k podpisu smlouvu o realizaci přeložky distribučního zařízení 
určeného k dodávce elektrické energie  

          Z: vedoucí OIV  
          T: 2/2014 
________________________________________________________________________________ 
  
4982/74RM/2014 - Stavba č. 8013 „Chodník Frýdecká - 1. etapa“ – předběžné oznámení  
                                veřejné zakázky_________________________________________________  

 
Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
záměr zahájit zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce 
 „Chodník Frýdecká 1. etapa“ (číslo stavby 8013) 
 
s c h v a l u j e 
 
zveřejnění předběžného oznámení veřejné zakázky „Chodník  Frýdecká 1. 
etapa“, vč. odůvodnění účelnosti ve znění přílohy č. 1, ve Věstníku veřejných 
zakázek 
 
p o v ě ř u j e  
 
1. Mgr. Bc. Milana Konečného, IČ: 88144534, realizací zadávacího řízení  
    na veřejnou zakázku „Chodník Frýdecká 1. etapa“ v rozsahu § 151 zákona  
    č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 
 
2. Ing. Petra Smrčka, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj,  
    podpisem příkazní smlouvy s Mgr. Bc. Milanem Konečným, IČ: 88144534,  
    na realizaci zadávacího řízení na veřejnou zakázku  
    „Chodník Frýdecká 1. etapa“ 
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u k l á d á 
 
1. předložit příkazní smlouvu s Mgr. Bc. Milanem Konečným k podpisu  
 
                                                         Z: vedoucí OIV 
        T: 27.3.2013 
 
2. zajistit odeslání předběžného oznámení do Věstníku veřejných zakázek 
prostřednictvím Mgr. Bc. Milana Konečného   

                                                             Z: vedoucí OIV 
          T: 31.3.2013 
________________________________________________________________________________ 
  
4983/74RM/2014 -  „Odkanalizování částí města Havířova – III. etapa, Životice, Prostřední   
                                 Suchá - ul. Hornosušská a Protější“- zahájení užšího řízení na podlimitní  
                                 veřejnou zakázku na stavební práce_________________________________ 

  
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. zahájení zadávacího řízení na podlimitní významnou veřejnou zakázku  
    na stavební práce „Odkanalizování částí města Havířova – III. etapa,  
    Životice, Prostřední Suchá –  ul. Hornosušská a Protější“ 
 
    rozdělení veřejné zakázky na části: ne 
    následné zakázky (opce):                ne  
 
2. dílčí plnění:    ano (měsíční) 
    poskytnutí zálohy:                             ne 
    čerpání dotace:                                  ano  
    přenesení daňové povinnosti  ano  
                                   
3. druh zadávacího řízení:             užší řízení   
     
4. výši požadované jistoty:                    1 000.000,- Kč 
 
5. varianty nabídky:   ne 
 
6. dobu realizace veřejné zakázky:       předpokládané zahájení: od 1.6.2014 
      termín dokončení: do 31.5.2015 

závazná lhůta výstavby: 12 měsíců           
ode dne předání a převzetí staveniště 

 
7. základní hodnotící kritérium:            nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH  
 
8. základní kvalifikační předpoklady:  
    - podle § 53 odst. 1 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění  
      pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) - doklady uvedenými  
      v § 53 odst. 3 zákona 
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9. profesní kvalifikační předpoklady: 
    a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, či výpis    
        z jiné  obdobné evidence, pokud je v ní zapsán 
    b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů  
        v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad  
        prokazující živnostenské oprávnění na: 

             - Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 
             - Výkon zeměměřických činností 
             - Projektová činnost ve výstavbě 
             - Výroba, instalace, opravy zkoušky elektrických strojů a přístrojů,        
                elektrických a telekomunikačních zařízení 

    c) doklad osvědčující odbornou způsobilost: 
             - oprávnění pro osobu ověřující výsledky zeměměřičských činností  
               podle zákona č. 200/1994 Sb. 
             - oprávnění k činnostem prováděným hornickým způsobem dle vyhlášky   
               č. 15/1995 Sb. 

        - osvědčení o autorizaci pro obor stavby vodního hospodářství a   
           krajinného inženýrství pro osobu stavbyvedoucího  
        - osvědčení o autorizaci pro obor technologické zařízení staveb  
        - osvědčení o autorizaci pro obor geotechnika 

       
    10. ekonomická a finanční způsobilost: 

       - čestné prohlášení uchazeče o ekonomické a finanční způsobilosti splnit  
         veřejnou zakázku  
 
11. technické kvalifikační předpoklady:  
      a) seznam stavebních prací provedených dodavatelem v posledních pěti  
          letech a min. 4 osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších  
          z těchto stavebních prací spočívajících ve výstavě či rekonstrukci  
          splaškové kanalizace v intravilánu obce v hodnotě min. 29 mil. Kč bez  
          DPH/1 stavba, přičemž  minimálně u: 
          - jedné byla součástí realizace jak gravitační tak tlaková kanalizace  
            s výstavbou min. 1 čerpací stanice 
          - jedné byl součástí podchod kanalizace pod vodním tokem min. DN 500 
          - jedné byly použity min. 2 podchody pod komunikací 
          - jedné probíhalo čerpání vody s průměrným přítokem 3500 l/min 
          - jedné byla součástí realizace železobetonové čerpací stanice 
             (jedním osvědčením lze prokázat i několik těchto požadavků) 

 
      b) osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci:  
          - pro osobu stavbyvedoucího – vysokoškolské nebo středoškolské    
            vzdělání stavebního směru, autorizace v oboru stavby vodního  
            hospodářství a krajinného inženýrství, praxi v oboru min. 5 let pro  
            středoškoláka nebo min. 3 roky pro vysokoškoláka, zkušenosti  
            s realizací min. 2 zakázek spočívajících ve výstavbě  
            splaškové kanalizace (tlakové i gravitační)  
            v hodnotě min. 29 mil. Kč bez DPH/1 zakázka 
          - pro osobu pomocného stavbyvedoucího - geotechnika  
            - min. středoškolské vzdělání, autorizace v oboru geotechnika  
            - hydrogeolog, min. praxe v oboru 3roky, realizace min. 1 zakázky  
            spočívající ve výstavbě splaškové kanalizace (tlakové i gravitační)  
            s nutností čerpání spodní vody 
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          - pro osobu pomocného stavbyvedoucího – specialisty na bezvýkopové 
            technologie,  min. středoškolské vzdělání, min. praxe v oboru 3 roky,  
            realizace min. 1 zakázky na rekonstrukci kanalizace, kde byl vybudován 
            podchod pod řekou a komunikací 
 
12. ostatní podmínky: 
      - požadavek na předložení pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti  
         za škodu s pojistným plněním v minimální výši 1.000.000,- Kč  
       - požadavek na předložení pojistné smlouvy na budované dílo ve výši  
         hodnoty budovaného díla (dle nabídkové ceny)  
      - záruční doba na stavební práce v délce 60 měsíců 
      - záruční doba na technologická zařízení v délce 36 měsíců 
      - bankovní záruka na řádné provedení díla ve výši 5 000 000,- Kč 
      - bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek po dobu prvních  
         dvou let ve výši 2 500 000,- Kč 
 
13. jmenování komise pro otevírání obálek ve složení: 

člen       
1.   Ing. Radoslav Basel     
2.   Ing. Pavel Merta     
3.   Ing. Jan Neuer (AP INVESTING, s.r.o.)  

        Náhradníci: Ing. Miloš Klimeš, Jaromír Werner, Ing. Miroslav Šlégl 
 
14.  jmenování členů hodnotící komise včetně náhradníků:  
  člen       náhradník 
        1. Ing. Petr Smrček   Ing. Eduard Heczko  
        2. Ing. Radoslav Basel  Ing. Miloš Klimeš 
        3. Ing. Pavel Merta   Jaromír Werner 
        4. Ing. Petr Juchelka    Ing. Pavel Valusjak 
        5. Bc. Kleinbauerová Alena  Jonštová  Lucie, Dis  
       6. Ing. Ladislav Nedorost   Ing. Vladan Almáš 
      7. Mgr. Marek Vlachopulos  Bc. Martina Kozlová 
 
15.  zadávací lhůta:       6 měsíců 
 
p o v ě ř u j e  
 
společnost AP INVESTING, s.r.o. posouzením kvalifikace uchazečů  
v rozsahu § 59 a násl. zákona 
     
u k l á d á  
 
zajistit odeslání Oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných 
zakázek prostřednictvím společnosti AP INVESTING, s.r.o. 
 

         Z: vedoucí OIV  
          T: 02/2014 
________________________________________________________________________________ 
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4984/74RM/2014 - ZPŘ/21/OIV/13 - „Přírodě blízká zahrada MŠ Balzacova - Havířov“  
                                (stavba č. 13061) – zrušení zadávacího řízení a vyhlášení nového  
                                zadávacího řízení_________________________________________________  

           
Rada města Havířova 
 
r u š í 
 
zadávací řízení ZPŘ/21/OIV/13 - „Přírodě blízká zahrada MŠ Balzacova  
- Havířov“ v souladu s ust. § 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb.,  
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),  
neboť ve lhůtě pro podání nabídek zadavatel obdržel pouze jednu nabídku  
 
s c h v a l u j e 
 
1. zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky  
    „Přírodě blízká zahrada MŠ Balzacova - Havířov“ (stavba č. 13061) 
 
    rozdělení předmětu plnění na části: ne 
    následné zakázky (opce):  ne  
 
2. dílčí plnění:    ano 
    poskytnutí zálohy:   ne 
    čerpání dotace:   ano 
    přenesená daňová povinnost:  ne 
 
3. výši požadované kauce:  30.000,- Kč 
 
4. odeslání výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace těmto zájemcům:  
 
- Zámecký dvůr s.r.o., U Statku 301/1, 736 01 Havířov-Bludovice,  
   IČ: 27834395 
- graseko, s.r.o. Blanická 217/86, 734 00 Ostrava-Stará Bělá, IČ: 25840371 
- VDS, spol. s r.o., Kotkova 271/6, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČ: 45194980         
- NOMERA wood s.r.o., 675 22 Římov č. ev.  1, IČ: 29318912 
- TALPA - RPF, s.r.o., Holvekova 645/36, 718 00 Ostrava-Kunčičky,  
   IČ: 64615391 
 
5. varianty nabídky:    ne 
 
6. dobu realizace veřejné zakázky:   
       předpokládané zahájení:  07/2014 
                            termín ukončení:  nejpozději do 60 dnů ode dne                       
                                                                           předání staveniště  
  
7. základní hodnotící kritérium:                        celková nabídková cena  

v Kč bez DPH 
 
8. ostatní podmínky:      
    - požadavek na předložení pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za   
      škodu s pojistným plněním v minimální výši 1.500.000,- Kč před podpisem  
      smlouvy se zhotovitelem 
    - záruční doba min. 36 měsíců 
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9. základní kvalifikační předpoklady:  
    - v rozsahu § 53 odst. 1 zákona – čestným prohlášením ne starším 90 dnů  
      ke dni podání     nabídky 

 
                              10. profesní kvalifikační předpoklady:  

    - výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, či výpis  
       z jiné obdobné evidence, pokud je v ní uchazeč zapsán, ne starším 90 dnů  
       ke dni podání nabídky 
    - doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné  
       zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění  
       či licenci 
 

                              11. technické kvalifikační předpoklady:  
                                    a)  seznam významných dodávek a služeb provedených v posledních  
                                         3 letech a osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších                 
                                         dodávek a služeb v seznamu uvedených, přičemž zadavatel požaduje  
                                         předložení min. 2 osvědčení na dodávku hracích prvků  
                                         a mobiliáře v min. hodnotě 800.000,- Kč bez DPH za každou zakázku  
                                         a min. 2 osvědčení na provedení sadových či terénních úprav v min.  
                                         hodnotě 400.000,- Kč bez DPH za každou zakázku  

 
      b) osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci: 
          - prokazující u jedné osoby odpovědné za vedení realizace veřejné  
            zakázky min. středoškolské vzdělání, min. 3 roky praxe v pozici  
            vedoucího nebo v obdobném postavení, přičemž jako osoba odpovědná  
            za vedení realizace veřejné zakázky musela působit při realizaci     
            alespoň dvou obdobných zakázek, tj. úprava dětských hřišť  
 
         - prokazující u min. jedné osoby odpovědné za sadové úpravy min.  
            Středoškolské vzdělání v oboru zahradnictví či krajinná architektura  
            či oboru obdobném, min. 3 roky praxe v tomto oboru, přičemž musela  
            působit na pozici osoby odpovědné za sadové úpravy min. u dvou  
            obdobných zakázek, tj. realizace sadových úprav či údržba zeleně 
 

                               12. ekonomickou a finanční způsobilost:       
                                      - čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou  
                                         zakázku 

 
                               13. jmenování členů Hodnotící komise, včetně náhradníků: 

člen:       
               1. Ing. Petr Smrček     
               2. Ing. Radoslav Basel     
               3. Ing. Miroslav Szop     
               4. Mgr. Marek Vlachopulos    
               5. Mgr. Bc. Milan Konečný    
 
náhradník: Ing. Eduard Heczko, Ing. Miloš Klimeš, Jaromír Werner, Zdeněk 
Konečný, Mgr. Petra Kopová 
 
14. způsob realizace zadávacího řízení: listinná forma 
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p o v ě ř u j e  
 
společnost VIA Consult a.s., IČ: 25084275, realizací zadávacího řízení na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky „Přírodě blízká zahrada MŠ 
Balzacova - Havířov“  
 
u k l á d á 
 
zajistit zahájení zadávacího řízení prostřednictvím společnosti VIA Consult a.s. 

 
          Z: vedoucí OIV 
          T: 02/2014 
________________________________________________________________________________ 
 
4985/74RM/2014 - Revokace usnesení 4983/74RM/2014 -  „Odkanalizování částí města  
                                Havířova – III. etapa, Životice, Prostřední Suchá - ul. Hornosušská  
                                a Protější“- zahájení užšího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na  
                                stavební práce___________________________________________________ 
 
                                Rada města Havířova 
 

r e v o k u j e 
 
usnesení 4983/74RM/2014 -  „Odkanalizování částí města Havířova – III. 
etapa, Životice, Prostřední  Suchá - ul. Hornosušská a Protější“- zahájení užšího 
řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce 

         
 
4986/74RM/2014 - „Odkanalizování částí města Havířova – III. etapa, Životice,  
                                Prostřední Suchá - ul. Hornosušská a Protější“- zahájení užšího řízení  
                                na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce____________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 

                                1. zahájení zadávacího řízení na podlimitní významnou veřejnou zakázku  
    na stavební práce „Odkanalizování částí města Havířova – III. etapa,  
    Životice, Prostřední Suchá –  ul. Hornosušská a Protější“ 
 
    rozdělení veřejné zakázky na části: ne 
    následné zakázky (opce):                ne  
 
2. dílčí plnění:    ano (měsíční) 
    poskytnutí zálohy:                             ne 
    čerpání dotace:                                  ano  
    přenesení daňové povinnosti  ano  
                                   
3. druh zadávacího řízení:             užší řízení   
     
4. výši požadované jistoty:                    1 000.000,- Kč 
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5. varianty nabídky:   ne 
 
6. dobu realizace veřejné zakázky:       předpokládané zahájení: od 1.6.2014 
      termín dokončení: do 31.5.2015 

závazná lhůta výstavby: 12 měsíců           
ode dne předání a převzetí staveniště 

 
7. základní hodnotící kritérium:            nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH  
 
8. základní kvalifikační předpoklady:  
    - podle § 53 odst. 1 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění  
      pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) - doklady uvedenými  
      v § 53 odst. 3 zákona 
 
9. profesní kvalifikační předpoklady: 
    a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, či výpis    
        z jiné  obdobné evidence, pokud je v ní zapsán 
    b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů  
        v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad  
        prokazující živnostenské oprávnění na: 

             - Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 
             - Výkon zeměměřických činností 
             - Projektová činnost ve výstavbě 
             - Výroba, instalace, opravy zkoušky elektrických strojů a přístrojů,        
                elektrických a telekomunikačních zařízení 

    c) doklad osvědčující odbornou způsobilost: 
             - oprávnění pro osobu ověřující výsledky zeměměřičských činností  
               podle zákona č. 200/1994 Sb. 
             - oprávnění k činnostem prováděným hornickým způsobem dle vyhlášky   
               č. 15/1995 Sb. 

        - osvědčení o autorizaci pro obor stavby vodního hospodářství a   
           krajinného inženýrství pro osobu stavbyvedoucího  
        - osvědčení o autorizaci pro obor technologické zařízení staveb  
        - osvědčení o autorizaci pro obor geotechnika 

       
    10. ekonomická a finanční způsobilost: 

       - čestné prohlášení uchazeče o ekonomické a finanční způsobilosti splnit  
         veřejnou zakázku  
 
11. technické kvalifikační předpoklady:  
      a) seznam stavebních prací provedených dodavatelem v posledních pěti  
          letech a min. 4 osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších  
          z těchto stavebních prací spočívajících ve výstavě či rekonstrukci  
          splaškové kanalizace v intravilánu obce v hodnotě min. 29 mil. Kč bez  
          DPH/1 stavba, přičemž  minimálně u: 
          - jedné byla součástí realizace jak gravitační tak tlaková kanalizace  
            s výstavbou min. 1 čerpací stanice 
          - jedné byl součástí podchod kanalizace pod vodním tokem min. DN 500 
          - jedné byly použity min. 2 podchody pod komunikací 
          - jedné probíhalo čerpání vody s průměrným přítokem 3500 l/min 
          - jedné byla součástí realizace železobetonové čerpací stanice 
             (jedním osvědčením lze prokázat i několik těchto požadavků) 
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      b) osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci:  
          - pro osobu stavbyvedoucího – vysokoškolské nebo středoškolské    
            vzdělání stavebního směru, autorizace v oboru stavby vodního  
            hospodářství a krajinného inženýrství, praxi v oboru min. 5 let pro  
            středoškoláka nebo min. 3 roky pro vysokoškoláka, zkušenosti  
            s realizací min. 2 zakázek spočívajících ve výstavbě  
            splaškové kanalizace (tlakové i gravitační)  
            v hodnotě min. 29 mil. Kč bez DPH/1 zakázka 
          - pro osobu pomocného stavbyvedoucího - geotechnika  
            - min. středoškolské vzdělání, autorizace v oboru geotechnika  
            - hydrogeolog, min. praxe v oboru 3roky, realizace min. 1 zakázky  
            spočívající ve výstavbě splaškové kanalizace (tlakové i gravitační)  
            s nutností čerpání spodní vody 
          - pro osobu pomocného stavbyvedoucího – specialisty na bezvýkopové 
            technologie,  min. středoškolské vzdělání, min. praxe v oboru 3 roky,  
            realizace min. 1 zakázky na rekonstrukci kanalizace, kde byl vybudován 
            podchod pod řekou a komunikací 
 
12. ostatní podmínky: 
      - požadavek na předložení pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti  
         za škodu s pojistným plněním v minimální výši 1.000.000,- Kč  
       - požadavek na předložení pojistné smlouvy na budované dílo ve výši  
         hodnoty budovaného díla (dle nabídkové ceny)  
      - záruční doba na stavební práce v délce 60 měsíců 
      - záruční doba na technologická zařízení v délce 36 měsíců 
      - bankovní záruka na řádné provedení díla ve výši 5 000 000,- Kč 
      - bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek po dobu prvních  
         dvou let ve výši 2 500 000,- Kč 
 
13. jmenování komise pro otevírání obálek ve složení: 

člen       
1.   Ing. Radoslav Basel     
2.   Ing. Pavel Merta     
3.   Ing. Jan Neuer (AP INVESTING, s.r.o.)  

        Náhradníci: Ing. Miloš Klimeš, Jaromír Werner, Ing. Miroslav Šlégl 
 
14.  jmenování členů hodnotící komise včetně náhradníků:  
  člen       náhradník 
        1. Ing. Petr Smrček   Ing. Eduard Heczko  
        2. Ing. Radoslav Basel  Ing. Miloš Klimeš 
        3. Ing. Pavel Merta   Jaromír Werner 
        4. Ing. Petr Juchelka    Ing. Pavel Valusjak 
        5. Ing. Jan Neuer   Ing. Miroslav Šlégl   
       6. Ing. Ladislav Nedorost   Ing. Vladan Almáš 
      7. Mgr. Marek Vlachopulos  Bc. Martina Kozlová 
  8. Bc. Kleinbauerová Alena  Jonsztová Lucie, DIS 
 
15.  zadávací lhůta:       6 měsíců 
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p o v ě ř u j e  
 
společnost AP INVESTING, s.r.o. posouzením kvalifikace uchazečů  
v rozsahu § 59 a násl. Zákona 
 
u k l á d á  
 
zajistit odeslání Oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných 
zakázek prostřednictvím společnosti AP INVESTING, s.r.o. 
 

         Z: vedoucí OIV  
          T: 02/2014 
________________________________________________________________________________ 
  
4987/74RM/2014 - Nájem nebytových prostor organizace SANTÉ - centrum ambulantních  

a pobytových sociálních služeb za účelem provozování chráněné dílny 
společnosti Agentura Gobi s.r.o.____________________________________  
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových 
sociálních služeb, uzavřít opakovaně nájemní smlouvu s firmou Agentura Gobi 
s. r.o., IČ 47154381, na nájem nebytových prostor o velikosti 36m2 v objektu  
SANTÉ na ulici Tajovského 1156/1 v Havířově – Podlesí za účelem 
provozování chráněné dílny na dobu neurčitou s 1 měsíční výpovědní lhůtou  
za cenu 600,-Kč/m2/rok. 
 
u k l á d á 
 
ředitelce SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb, 
Ing. Tamaře Šeligové uzavřít smlouvu o nájmu nebytových prostor na dobu 
neurčitou. 

________________________________________________________________________________ 
  
4988/74RM/2014 - Vyvěšení tibetské vlajky___________________________________________ 

 
Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 
 
s připojením statutárního města Havířova k mezinárodní kampani „Vlajka pro 
Tibet“ formou vyvěšení tibetské vlajky dne 10. března 2014 před budovou 
Magistrátu města Havířova 
 
u k l á d á 

 
1. zajistit vyvěšení tibetské vlajky před budovou Magistrátu města Havířova 

 
          Z: vedoucí ORG 
          T: 10.3.2014 
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2. zaslat toto usnesení občanskému sdružení LUNGTA 
 

Z: vedoucí KP 
T: 2/2014 

________________________________________________________________________________ 
 
4989/74RM/2014 - Informace o provedených kontrolách na úseku odpadového hospodářství  
                                v roce 2013______________________________________________________  

 
Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
informaci o provedených kontrolách na úseku odpadového hospodářství v roce 
2013 a plánu kontrol na rok 2014, dle důvodové zprávy 

________________________________________________________________________________ 
  
4990/74RM/2014 - Výroční zpráva o poskytování informací statutárním městem Havířovem__ 

 
Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
Výroční zprávu o poskytování informací statutárním městem Havířovem za rok 
2013 dle přílohy 

________________________________________________________________________________ 
 
4991/74RM/2014 - OŘ/19/OSV/13 – „Rekondičně-ozdravné pobyty v Chorvatsku  

v r. 2014 – 2017“ – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky___________ 
 

Rada města Havířova 
 
v y l u č u j e  
 
ze zadávacího řízení OŘ/19/OSV/13 – „Rekondičně-ozdravné pobyty 
v Chorvatsku v r. 2014 – 2017“ společnosti: 
- CK Dakol, s.r.o., se sídlem 735 72  Petrovice u Karviné č.p. 570,  
   IČ: 25860402, pro nesplnění kvalifikace v požadovaném rozsahu z důvodů  
   uvedených v příloze č. 1 
- ADRIATIC CURATIO, s.r.o., se sídlem 703 00  Ostrava-Vítkovice,  
   Mírové náměstí 519/3d,   IČ: 25355261, pro nesplnění kvalifikace  
   v požadovaném rozsahu z důvodů uvedených   v příloze č. 1 
 
r u š í 
 
zadávací řízení OŘ/19/OSV/13 – „Rekondičně-ozdravné pobyty v Chorvatsku 
v r. 2014 – 2017“  v souladu s ust. § 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), neboť 
po posouzení nabídek zbyla k hodnocení pouze jedna nabídka 
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s c h v a l u j e 
 

                                 1. výjimku z čl. III odst. 3 „Zásad pro postup při zadávání veřejných zakázek    
    malého rozsahu“  pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby  
    „Rekondičně-ozdravné pobyty  v Chorvatsku v roce 2014“ za podmínek  
    uvedených v příloze č. 2 
 
2. uzavření smlouvy se společností KOVOTOUR PLUS s.r.o.,  
    se sídlem 702 00  Ostrava- Moravská Ostrava, Přívozská 949/12, 
    IČ: 62301055,  na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu  
    „Rekondičně-ozdravné pobyty v Chorvatsku v roce 2014“ za podmínek    
    uvedených v příloze č. 2 a za cenu: 
    - ubytování     3.785,00 Kč včetně DPH/1 osoba/10dnů 
    - stravování (děti a doprovod) 5.808,00 Kč včetně DPH/1 osoba/10dnů 
    - stravování (důchodci a doprovod) 4.402,00 Kč včetně DPH/1 osoba/10dnů 
    - doprava             75.000,00 Kč včetně DPH/1 turnus 
    - za maximální počet osob a za všechny turnusy celkem 1.659.555,00 Kč  
      Včetně DPH 
 
p o v ě ř u j e  
 
1. Bc. Daniela Pawlase, náměstka primátora pro sociální rozvoj,  
    podpisem rozhodnutí o vyloučení uchazečů, oznámení o zrušení zadávacího  
    řízení a dalších dokumentů souvisejících s ukončením zadávacího řízení  
    OŘ/19/OSV/13 - „Rekondičně-ozdravné pobyty v Chorvatsku  
    v r. 2014 - 2017“ 
 
2. Bc. Daniela Pawlase, náměstka primátora pro sociální rozvoj,  
    podpisem smlouvy se společností KOVOTOUR PLUS s.r.o.,  
    se sídlem 702 00  Ostrava-Moravská Ostrava, Přívozská 949/12,  
    IČ: 62301055,  na veřejnou zakázku malého rozsahu  
    „Rekondičně-ozdravné pobyty v Chorvatsku v roce 2014“ 
 
u k l á d á  
 
1. odeslat rozhodnutí o vyloučení uchazečům a oznámení o zrušení  
    zadávacího řízení uchazeči a k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek 
 
        Z: vedoucí OPS 
        T: 7.2.2014 
 
2. předložit smlouvu se společností KOVOTOUR PLUS s.r.o., IČ: 62301055,  
    na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Rekondičně-ozdravné pobyty   
    v Chorvatsku v roce 2014“  k podpisu 

 
Z: vedoucí OSV 

        T: 2/2014 
________________________________________________________________________________ 
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4992/74RM/2014 - Žádost o dotaci na projekt „Energetický management“ v rámci        
programu EFEKT 2014 Ministerstva průmyslu a obchodu_____________  

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
předložení žádosti o dotaci na projekt „Energetický management“ v rámci  
programu EFEKT 2014 Ministerstva průmyslu a obchodu dle důvodové zprávy 
 
p o v ě ř u j e  
 
náměstka pro hospodářský rozvoj Ing. Petra Smrčka podpisem žádosti o dotaci 
a ostatních nezbytných dokumentů k vyřízení žádosti 
 

Z: vedoucí OSR  
T: 28.2.2014 

________________________________________________________________________________ 
 
4993/74RM/2014 - Zpráva o činnosti Komise zdravotní RMH____________________________ 

 
Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
zprávu o činnosti Komise zdravotní Rady města Havířova  
za rok 2013 dle předložených příloh 

________________________________________________________________________________ 
 
4994/74RM/2014 - ZÁMEK Havířov,s.r.o., Městská realitní agentura, s.r.o. – stanovení  
                                termínu a programu jednání jediného společníka v působnosti  
                                valné hromady___________________________________________________    
 

Rada města Havířova  
jako zakladatel a jediný společník společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o.  
a společnosti Městská realitní agentura,s.r.o. podle § 102 odst. 2 písm. b) a c) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů,  
 
s c h v a l u j e  
 
1. termín a místo jednání jediného společníka při výkonu působnosti  
    valné hromady   
    

                                    a) ZÁMEK Havířov, s.r.o. (ZÁMEK) dne  21.5.2014 ve 13.30 hodin  
        v salonku 1. patro v budově hotelu Zámek 
 

                                    b) Městská realitní agentura, s.r.o. (MRA) dne  21.5.2014 ve 14.15 hodin  
        v salonku 1. patro  v budově hotelu Zámek 
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2. program jednání jediného společníka společností  MRA a ZÁMEK  
    dne 21.5.2014 
 
    1. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku  
        za rok 2013 
    2. Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi     
        ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou  
        za rok 2013 
    3. Vyjádření dozorčí rady společnosti  
        - o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2013 
        - o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku za rok 2013 
        - o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou   
          ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou   
          ovládající osobou za rok 2013 
        - k návrhu odměn orgánům společnosti 
        - o výsledcích kontrolní činnosti 
    4. Schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2013  
    5. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2013 a o rozdělení odměn    
        orgánům společnosti 
    6. Schválení smluv o výkonu funkce  
    7. Změna zakladatelského dokumentu 
 
ž á d á  
 
1. o vypracování návrhu úprav zakladatelského dokumentu, o vyjádření    
    k předloženému návrhu smlouvy o výkonu funkce a předání těchto materiálů  
    na odbor právních služeb v listinné a elektronické podobě    
      
       Z: jednatelé spol. ZÁMEK 
            jednatelé spol. MRA 

T: 31.3.2014 
 

2. o vypracování a předání materiálů pro rozhodnutí jediného společníka dne   
    21.5.2014 na oddělení kancelář primátora v listinné a elektronické podobě 
 

Z: jednatelé spol. ZÁMEK 
               jednatelé spol. MRA 

T: 5.5.2014 
 
3. jednatele, členy dozorčí rady společností ZÁMEK a MRA a ředitele MRA  
    o účast na jednání  jediného společníka dne  21.5.2014 
 
u k l á d á  
 
zaslat výpis rozhodnutí jednatelům, předsedovi dozorčí rady ZÁMEK a MRA  
a řediteli MRA          

Z: vedoucí OPS 
T: 14.2.2014 
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4995/74RM/2014 – Havířovská teplárenská společnost, a.s. a Technické služby Havířov a.s.  
                                 - stanovení termínu a programu jednání jediného akcionáře v působnosti   
                                 valné hromady__________________________________________________    
 

Rada města Havířova  
jako zakladatel a jediný akcionář společností Technické služby Havířov a.s. a 
Havířovská teplárenská společnost, a.s. podle § 102 odst. 2 písm. b) a c) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  
 
s c h v a l u j e  
 
1. termín a místo jednání jediného akcionáře při výkonu působnosti  
    valné hromady      
 
    a) Havířovská teplárenská společnost, a.s.(HTS)dne  4.6.2014 ve 13:30 hodin      
        v salonku 1. patro v budově hotelu Zámek 
 
    b) Technické služby Havířov a.s. (TSH) dne  4.6.2014 ve 14.15 hodin  
        v salonku 1. patro v budově hotelu Zámek 
 
2. program jednání jediného akcionáře společností HTS a TSH dne  4.6.2014  
 
    1. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího  
        majetku za rok 2013 
    2. Řádná účetní závěrka za rok 2013 a návrh na rozdělení zisku 
    3. Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi  
        ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou  
        za rok 2013 
    4. Vyjádření dozorčí rady společnosti  
        - o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2013 
        - o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku za rok 2013 
        - o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou  
          ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou  
          ovládající osobou za rok 2013 
        - o výsledcích kontrolní činnosti 
    5. Zpráva nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky za rok 2013  
        a zpráva nezávislého auditora určená akcionářům účetní jednotky 
    6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2013  
    7. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2013 a stanovení výše  
        a způsobu vyplácení dividend a tantiém 
    8. Schválení smluv o výkonu funkce 
    9. Změna stanov  
 
ž á d á  
 
1. o vypracování návrhu změny stanov, o vyjádření k předloženému návrhu    
    smlouvy o výkonu funkce a předání těchto materiálů na odbor právních   
    služeb v listinné a elektronické podobě       
    

                                                                                                        Z: předseda představenstva HTS 
              předseda představenstva TSH 

                                                                                            T: 31.3.2014 
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2. o vypracování a předání materiálů pro rozhodnutí jediného akcionáře  
    dne 4.6.2014 na oddělení kancelář primátora v listinné a elektronické podobě 
  

Z: předseda představenstva HTS 
             předseda představenstva TSH 

                                                                                                       T: 16.5.2014 
 
3. členy představenstva, dozorčí rady a ředitele společnosti HTS a TSH  
    o účast na jednání  jediného akcionáře dne 4.6.2014 
 
u k l á d á  
 
zaslat výpis rozhodnutí předsedovi představenstva, předsedovi dozorčí rady  
a řediteli HTS i TSH          

Z: vedoucí OPS 
T: 14.2.2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………….....                                     ...…..…….……………………... 
 
Ing. Zdeněk OSMANCZYK                                  Ing. Eduard HECZKO 
primátor města                  náměstek primátora 
                                                                                                pro ekonomiku a správu majetku 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UUU   SSS   NNN   EEE   SSS   EEE   NNN   ÍÍÍ   
ze 75. schůze Rady města Havířova 

konané dne 5.3.2014 

 
v zasedací místnosti Rady města Havířova 

na Magistrátu města Havířova 
ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město 

ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE 
 
 
 
 

I.část 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Č.jed.  KP/13 894/Rch/2014 
 
V Havířově dne  6.3. 2014 
Zapsala:  Veronika Richterová DiS., odd. kancelář primátora 
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PPŘŘEEHHLLEEDD  UUSSNNEESSEENNÍÍ 
přijatých na 75. schůzi Rady města Havířova, konané dne 5.3.2014 – I. část  

 
4996/75RM/2014 - Určení ověřovatele zápisu pro 75. schůzi RMH, konanou dne 5.3.2014 
                                 
4997/75RM/2014 - Schválení ověření zápisu ze 74. schůze Rady města Havířova 
 
4998/75RM/2014 - Schválení programu 75. schůze RMH, konané dne 5.3.2014 
 
4999/75RM/2014 - Kontrola plnění usnesení RMH 

  
5000/75RM/2014 - VZ/01/MP/14 – Revitalizace městského kamerového dohlížecího systému   
                                 –  vyhlášení zadávacího řízení 
 
5001/75RM/2014 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku  
                                 a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově, navýšení    
                                 rozpočtovaných prostředků pro městskou policii  
 
5002/75RM/2014 - Záměry statutárního města Havířova pronajmout byty 
 
5003/75RM/2014 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 
 
5004/75RM/2014 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí   
                                 nájmu bytů 
 
5005/75RM/2014 - Mimořádné přidělení obecních bytů  nájemcům z domu  
                                na ul. Střední 3/504, Havířov-Šumbark – bytové náhrady 

       
5006/75RM/2014 - „REGENERACE OBYTNÝCH DOMŮ NA UL. MLÁDÍ  
                                A M. PUJMANOVÉ"- rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 
         
5007/75RM/2014 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů        
 
5008/75RM/2014 - Uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu – Pavel Pavlovský         
 
5009/75RM/2014 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 2573/4, k.ú. Dolní Suchá  
 
5010/75RM/2014 - Záměr prodeje  pozemků pod stavbami garáží      
 
5011/75RM/2014 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1327, k.ú. Bludovice 
 
5012/75RM/2014 - Záměr prodeje nemovitostí bývalé základní školy ul. Mánesova  
                                – pozemku parc. č. 2324 a objektu č.p. 1102, k.ú. Havířov-město 
 
5013/75RM/2014 - Záměr směny částí pozemků parc.č. 1327 a parc.č. 1495, k.ú. Bludovice,  
                                za část pozemku parc.č. 1470/1, k.ú. Bludovice 
 
5014/75RM/2014 - Prodej pozemků parc.č. 2709, parc.č. 2710 a části pozemku  
                                parc.č. 2720/1, k.ú. Havířov-město 
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5015/75RM/2014 - Stanovení kupní ceny za areály hotelových domů Merkur a Impuls,    
                                včetně pozemků, k jednání s vlastníkem 
 
5016/75RM/2014 - Demolice obytného domu ul. Obránců míru č. p. 701/9, 702/11, 703/13,     
                                704/15, Havířov-Šumbark 
 
5017/75RM/2014 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby: „Sportovní areál  
                                Dolní Datyně“ –II     
 
5018/75RM/2014 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby: „Rekonstrukce  
                                silnice III-4745, Havířov – U Šimaly“      
 
5019/75RM/2014 - Nájem části pozemku parc. č. 1310/2, k.ú. Dolní Suchá, v majetku  
                                ČR- Lesů České republiky, s. p. 
 
5020/75RM/2014 - Zřízení věcného břemene ve prospěch spol. ČEZ Distribuce, a.s. 
 
5021/75RM/2014 - Zřízení pozemkové služebnosti    
 
5022/75RM/2014 - Pronájem pozemku parc.č. 606/3, k.ú. Bludovice 
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UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ 
ze 75. schůze Rady města Havířova, konané dne 5.3.2014 - I. část 

 
4996/75RM/2014 - Určení ověřovatele zápisu pro 75. schůzi RMH, konanou dne 5.3.2014___ 
                                 

Rada města Havířova  
   
u r č u j e  
 
jako ověřovatele zápisu ze 75. schůze Rady města Havířova,  
konané dne 5.3.2014 

                                                                                  Ing. Jiřího ŠEBESTU                       
________________________________________________________________________________ 

 
4997/75RM/2014 - Schválení ověření zápisu ze 74. schůze Rady města Havířova____________ 
 

Rada města Havířova  
 
b e r e   n a   v ě d o m í   
 
zprávu ověřovatelky zápisu ze 74. schůze Rady města Havířova,  
konané dne 5.2.2014 

________________________________________________________________________________ 
 
4998/75RM/2014 - Schválení programu 75. schůze RMH, konané dne 5.3.2014_____________ 
 

Rada města Havířova 
  
s c h v a l u j e 
 
program 75. schůze Rady města Havířova, konané dne 5.3.2014  
dle upravené přílohy  

________________________________________________________________________________ 
 
4999/75RM/2014 - Kontrola plnění usnesení RMH_____________________________________ 

  
Rada města Havířova 
  
b e r e   n a   v ě d o m í   
  
zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova  
 
s c h v a l u j e 
 
prodloužení termínů splnění usnesení: 

 
 

4830/72RM/2013 Zřízení věcných břemen ve prospěch spol. RWE 
GasNet, s.r.o. 
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v y p o u š t í 
 
 

1223/21RM/2011 Smluvní vztahy pro účely realizace stavby: 
„Odkanalizování Havířova, městská část Prostřední 
Suchá“ – doplnění 

1352/23RM/2011 Smluvní vztahy pro účely realizace stavby: 
„Odkanalizování Havířova, městská část Prostřední 
Suchá“ – doplnění     

3924/57RM/2013 Rekonstrukce bytové jednotky č.9 o vel. 1+5 na  
ul. Mládí 1144/22 v Havířově-Šumbarku na  bytové 
jednotky o vel. 1+2 

4492/65RM/2013 Souhlas zřizovatele k zapojení investičního fondu 
Domova seniorů Havířov, p.o. 

4530/67RM/2013 Výpůjčka části pozemku parc.č. 126/1,   
k.ú. Havířov – město          

4714/69RM/2013 Vyhlášení záměru pronájmu bufetu ve Sportovní hale 
Žákovská, ul. Komunardů,  736 01, Havířov-Město 

4826/72RM/2013 Pronájem pozemku parc.č. 1960, k.ú. Havířov-město 
4839/72RM/2013 Uzavření dodatku č. 17 mandátní smlouvy s Městskou 

realitní agenturou, s.r.o. 
4856/72RM/2013 Vyhlášení záměru pronájmu nebytového prostoru – 

kanceláře v Kulturním domě Leoše Janáčka  
Havířov – Podlesí formou veřejné soutěže 

4932/73RM/2014 Schválení ceny za použití veřejných WC na území 
města Havířova 

4945/73RM/2014 Změny v Občanské komisi č. 5 Rady města Havířova 
4954/74RM/2014 Záměry statutárního města Havířova pronajmout byty 
4955/74RM/2014 Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města 

Havířova 
4959/74RM/2014 Stížnost paní Martiny Heimlichové 
4974/74RM/2014 Změna v rejstříku škol a školských zařízení  

– zvýšení kapacity 
4975/74RM/2014 Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských 

školách pro školní rok 2014/2015 
4976/74RM/2014 Přerušení provozu mateřských škol v měsíci červenci a 

srpnu 2014 
4978/74RM/2014 Schválení plánů rozvoje mateřských škol zřízených 

statutárním městem Havířov 
4981/74RM/2014 Stavba č. 11020 „Rozšíření hřbitova  

v Havířově-Šumbarku včetně nové smuteční  síně“  
-  smlouva o realizaci přeložky el. energie 

4982/74RM/2014 Stavba č. 8013 „Chodník Frýdecká - 1. etapa“  
– předběžné oznámení veřejné zakázky 

4983/74RM/2014 „Odkanalizování částí města Havířova – III. etapa, 
Životice, Prostřední Suchá - ul. Hornosušská a Protější“ 
- zahájení užšího řízení na podlimitní veřejnou zakázku 
na stavební práce 

4984/74RM/2014 ZPŘ/21/OIV/13 - „Přírodě blízká zahrada MŠ 
Balzacova - Havířov“ (stavba č. 13061) – zrušení 
zadávacího řízení a vyhlášení nového zadávacího řízení            
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4986/74RM/2014 „Odkanalizování částí města Havířova – III. etapa, 
Životice, Prostřední Suchá - ul. Hornosušská a Protější“- 
zahájení užšího řízení na podlimitní veřejnou zakázku 
na stavební práce 

4992/74RM/2014 Žádost o dotaci na projekt „Energetický management“ 
v rámci programu EFEKT 2014 Ministerstva průmyslu 
a obchodu 

________________________________________________________________________________ 
 
5000/75RM/2014 - VZ/01/MP/14 – Revitalizace městského kamerového dohlížecího systému   
                                 –  vyhlášení zadávacího řízení______________________________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na    
    dodávku VZ/01/MP/14 – Revitalizace městského kamerového    
    dohlížecího systému (MKDS) 
    rozdělení předmětu plnění na části:             ne 
    následné zakázky (opce):   ne 
 
2. dílčí plnění:     ano 
    poskytnutí zálohy:    ne 
    čerpání dotace:    ne 
    přenesená daňová povinnost:              ne 
 
3. odeslání výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace těmto   
    zájemcům: 
    - Interal s.r.o., Kotkova 271/6, 703 00 Ostrava - Vítkovice,    
      IČO:46578641 
    - SKS s.r.o., Brněnská 1748/21b, 678 01 Blansko, IČO:43420117 
    - COPSERVIS s.r.o., Dlouhá čp. 2/84, 747 17 Darkovice,    
      IČO:25900765 
    - TEMAR spol. s r.o., Vítkovická č.p. 1708/17, 702 00 Ostrava 1,    
      IČO:60318929 
    - Versa Systems s.r.o., Kosmova 665/10, 702 00 Ostrava-Přívoz,    
       IČO:25891863  
 
4. varianty nabídky    ne 
 
5. doba realizace veřejné zakázky 
    předpokládané zahájení:    05/2014 
    termín ukončení:    11/2014 
 
6. základní hodnotící kritérium:  celková nabídková cena    
                                                                           v Kč bez DPH 
 
7. ostatní podmínky: 
    - záruční doba min. 24 měsíců 
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8. základní kvalifikační předpoklady:  
    - v rozsahu § 53 odst. 1 zákona – čestným prohlášením ne starším  
      90 dnů ke dni podání  nabídky 
 
9. profesní kvalifikační předpoklady: 
    a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, či    
        výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní uchazeč zapsán,  
        ne starším 90 dnů ke dni podání nabídky 
 
    b) doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu    
        veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské    
        oprávnění či licenci 
 
10. technické kvalifikační předpoklady:  
      a) seznam významných dodávek kamerových systémů provedených    
          v posledních 3 letech a osvědčení objednatelů o řádném plnění     
          nejvýznamnější zakázky v seznamu uvedených, přičemž zadavatel    
          požaduje předložení min. 2 osvědčení na dodávku kamerových    
          systémů. 
 
      b) osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci: 
         - prokazující u jedné osoby odpovědné za vedení realizace veřejné    
           zakázky min. středoškolské vzdělání, min. 3 roky praxe v pozici    
           vedoucího nebo v obdobném postavení, přičemž jako osoba    
           odpovědná za vedení realizace veřejné zakázky musela působit při   
           realizaci alespoň dvou obdobných zakázek, tj. vybudování    
           městského kamerového systému 
 
        - prokazující u osob odpovědných za montáže elektroinstalací platné    
          zkoušky opravňující k montážím elektrozařízení a k provedení    
          revizních zpráv elektro zařízení, min. 3 roky praxe v tomto oboru 
 
11. jmenování členů Hodnotící komise, včetně náhradníků: 
      člen:       
      1. Ing. Eduard Heczko     
      2. Bc. Alena Kleinbauerová 
      3. Ing. Bohuslav Muras       
      4. Ing. Jiří Šebesta 
      5. Mgr.Bc.Libor Morcinek 
      6. Bc. Jan Kopeček 
 
      náhradník: Ing. Petr Smrček, Lucie Jonsztová DiS.,  
      Ing. Daneš Skulina, Mgr. Rudolf Šimek, Ing. Milan Menšík 
 
12. způsob zahájení zadávacího řízení: listinná forma 
 
p o v ě ř u j e 
 
Ing. Bohuslava Murase, ředitele MP Havířov, podpisem dokumentů 
souvisejících s veřejnou zakázkou malého rozsahu VZ/01/MP/14  
– Revitalizace městského kamerového dohlížecího systému(MKDS)  
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u k l á d á  
 
vyhotovit a odeslat zájemcům výzvu k podání nabídky a k prokázání 
kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ/01/MP/14  
– Revitalizace městského kamerového dohlížecího systému (MKDS)  
dle tohoto usnesení      

          Z: ředitel MP 
          T: 03/2014 
          
 
5001/75RM/2014 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku  
                                 a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově, navýšení    
                                 rozpočtovaných prostředků pro městskou policii______________________   
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
 
schválit  
čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění 
veřejného pořádku ve městě Havířově: 
a) ve výši 298 000,- Kč na připojení objektu městské policie  
    na ul. Karvinská 1a k optické síti pro městský kamerový systém 
b) ve výši 4 000,- Kč na pronájem tělocvičny pro projekt „Ženy naučte  
    se bránit“   
 
uložit  
vedoucímu ekonomického odboru zapracovat uvedené čerpání z Fondu pro 
zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve 
městě Havířově (dále jen FB) ve výši 302 000,-Kč do návrhu úprav rozpočtu II. 
na rok 2014 a zapracovat prostředky ve výši 302 000,- Kč do výdajů rozpočtu 
OJ-12 

 
Z: vedoucí EO  
T: 6/2014 

 
  
5002/75RM/2014 - Záměry statutárního města Havířova pronajmout byty_________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. záměr statutárního města Havířova pronajmout byty  
 
- č.7 o velikosti 1+3 na ulici Sukova 818/1  v Havířově-Městě  
  dle přílohy č.1   
- č.32 o velikosti 1+2 na ulici Jaselská 1196/2a v Havířově –Městě  
  dle přílohy č. 2 
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- č.9 o velikosti 1+3 na ulici Karvinská 1183/4 v Havířově-Městě  
  dle přílohy č.3  
- č.5 o velikosti 1+2 na ulici Moskevská 1073/5 v Havířově-Městě  
  dle přílohy č. 4 
- č.24 o velikosti 1+3 na ulici Mládežnická 1562/7 v Havířově-Podlesí  
  dle přílohy č. 5 
- č.13 o velikosti 1+2 na ulici Studentská 1152/104 v Havířově-Podlesí    
  dle přílohy č.6 
- č.14 o velikosti 1+3 na ulici Nákupní 425/3 v Havířově-Šumbark  
  dle přílohy č.7 
- č.29 o velikosti 1+3 na ulici Jedlová 493/2 v Havířově-Šumbark  
  dle přílohy č.8 
- č.14 o velikosti 1+5 na ulici Mládí 1143/20 v Havířově-Šumbark  
  dle přílohy č.9 
- č.31 o velikosti 1+3 na ulici Obránců míru 1193/10  
  v Havířově-Šumbark dle přílohy č. 10 
- č.16 o velikosti 1+3 na ulici Jedlová 493/2 v Havířově-Šumbark  
  dle přílohy č.11 
- č.8 o velikosti 1+3 na ulici Nákupní 473/11 v Havířově-Šumbark  
  dle přílohy č. 12 
- č.61 o velikosti 1+3 na ulici Mládí 1148/25 v Havířově-Šumbark  
  dle přílohy č.13 
- č.14 o velikosti 1+5 na ulici Heleny Malířové 1152/2  
  v Havířově-Šumbark dle přílohy č. 14 
- č.60 o velikosti 1+3 na ulici Obránců míru 1193/10  
  v Havířově-Šumbark dle přílohy č.15 
- č.5 o velikosti 1+3 na ulici Mládí 1098/6 v Havířově-Šumbark  
  dle přílohy č. 16 
- č.14 o velikosti 1+3 na ulici Konzumní 385/20  v Havířově- Šumbark    
  dle přílohy č. 17 
- č.12 o velikosti 1+3 na ulici Jedlová 495/6 v Havířově-Šumbark  
  dle přílohy č.18 
- č.9 o velikosti 1+3 na ulici Mládí 1148/25 v Havířově-Šumbark  
  dle přílohy č.19 
- č.1 o velikosti 1+3 na ulici Mládí 1144/22 v Havířově-Šumbark  
  dle přílohy č.20 
 
2. vyčlenění jedné bytové jednotky v Havířově-Prostřední Suchá pro potřeby 
sociálního zaměstnanců zajišťujících úklid města 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem záměrů pronájmu  
dle přílohy 1-20 

 
  Z:ředitel MRA s.r.o. 
  T:10.3.2014 
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5003/75RM/2014 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova_______________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
přidělení bytu příslušného čísla uvedeným žadatelům  
 
- č.9, o velikosti 1+2, na ulici Husova 545/5 Havířov- Město  
  Andrei Santus  
- č.2, o velikosti 0+1, na ulici Josefa Hory 1100/4 Havířov- Město  
  Aleši Ondrovi 
- č.38, o velikosti 0+1, na ulici Krajní 1569/2 Havířov- Podlesí   
  Františku Citnarovi 
- č.14, o velikosti 1+1, na ulici Dlouhá třída 475/27 Havířov- Město    
  Danielu Feberovi 
- č.1, o velikosti 1+1, na ulici Svornosti 158/7   Havířov- Město  
  Ing.Sylvě Bujákové 
- č.5, o velikosti 1+1, na ulici A.S.Puškina 909/5 Havířov- Město  
  Ondřeji Zniszcolovi  
- č.2, o velikosti 1+1, na ulici Příčná 294/4 Havířov – Město   
  Aleně Filové 
- č.13, o velikosti 1+1, na ulici Astronautů 1094/9, Havířov – Město    
  Elišce Císařové 
- č.3, o velikosti 1+1, na ulici Fibichova 227/21, Havířov – Město    
  Štěpánu Bajuszovi 
- č.35, o velikosti 1+1, na ulici Opletalova 607/4, Havířov – Šumbark   
  Václavu Ruckému 
- č.3, o velikosti 0+2, na ulici Jurije Gagarina 1505/28, Havířov – Podlesí     
  Alexandru Kučovi  
- č.19, o velikosti 1+2, na ulici Astronautů 1094/9  Havířov – Město    
  Kristině Volkové  
- č.13, o velikosti 1+2, na ulici Čajkovského 833/1, Havířov – Město    
  Davidu Jednickému  
- č.10, o velikosti 1+2, na ulici Mánesova 529/12, Havířov – Město    
  Robertu Fazekaši  
- č.7, o velikosti 1+2, na ulici Bludovická 759/1, Havířov – Město    
  Romanu Vlkovi  
- č.13, o velikosti 1+2, na ulici Moskevská 1122/4, Havířov – Město    
  Liboru Pištěkovi  
- č.8, o velikosti 1+2, na ulici U Lesa 280/3, Havířov – Město  
  Marice Érsekové  
- č.9, o velikosti 1+2, na ulici A.S.Puškina 909/5, Havířov – Město    
  Antonínu Pustelníkovi  
- č.9, o velikosti 1+2, na ulici Jožky Jabůrkové 978/1, Havířov – Město    
  Michaele Pelikánové  
- č.8, o velikosti 1+2, na ulici Bieblova 612/5, Havířov – Město  
  Ing.Aleši Bernatíkovi  
- č.11, o velikosti 1+2, na ulici Dlouhá třída 1203/40, Havířov – Podlesí     
  Martě Palowské  
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- č.11, o velikosti 1+2, na ulici 17.listopadu 1252/12, Havířov – Podlesí    
  Petru Žídkovi  
- č.9, o velikosti 1+2, na ulici Jaroslava Vrchlického 1467/40,  
  Havířov – Podlesí Jindřichu Klusovi  
- č.8, o velikosti 1+2, na ulici Studentská 1149/18, Havířov – Podlesí    
  Jakubu Klusovi  
- č.4, o velikosti 1+2, na ulici Plynárenská 668/7,  
  Havířov – Prostřední Suchá Lukáši Nekolnému  
- č.9, o velikosti 1+3, na ulici K.V.Raise 1077/3, Havířov – Město  
  Jakubu Kelerovi  
- č.2, o velikosti 1+3, na ulici Na Nábřeží 751/139, Havířov – Město    
  Magdě Paldusové  
- č.8, o velikosti 1+3, na ulici Horymírova 1170/1, Havířov – Město    
  Blaženě Janošíkové  
- č.5, o velikosti 1+3, na ulici Slovanská 1222/5, Havířov – Město    
  Mgr.Jakubu Stárkovi  
- č.37, o velikosti 1+3, na ulici Dlouhá třída 1144/91, Havířov – Podlesí    
  Lucii Balajové  
- č.17, o velikosti 1+3, na ulici Moravská 427/23, Havířov – Šumbark    
  Liboru Michalíkovi  
- č.36, o velikosti 1+3, na ulici Jarošova 1194/31b, Havířov – Šumbark    
  Markétě Symonové  
- č.5, o velikosti 1+2, II.Ktg. na ulici Jarošova 748/4a,  
  Havířov – Šumbark Denise Horváthové  
- č.56, o velikosti 1+3, na ulici Nákupní 426/1, Havířov – Šumbark    
  Václavu Cakovi  
- č.4, o velikosti 1+3, na ulici Nákupní 425/3, Havířov – Šumbark  
  Denise Lukové  
- č.3, o velikosti 1+3, na ulici Nákupní 420/12, Havířov – Šumbark    
  Romaně Skřičíkové  
- č.2, o velikosti 1+4, na ulici 1.máje 959/2, Havířov – Město  
  Romanu Víchovi  
- č.6, o velikosti 1+5, na ulici Emy Destinnové 1166/16,  
  Havířov – Šumbark Markétě Kuznitiosové  
- č.26, o velikosti 0+1, na ulici Moskevská 1104/1e, Havířov – Město    
  Josefě Kališové  
- č.72, o velikosti 0+1, na ulici Mládežnická 1562/7, Havířov – Podlesí    
  Ladislavu Dömeny  
- č.13, o velikosti 1+1, na ulici K.V.Raise 1080/12, Havířov – Město    
  Simoně Hartmanové  
- č.14, o velikosti 1+1, na ulici 1.máje 870/14, Havířov – Město  
  Marii Vicherové  
- č.40, o velikosti 1+1, na ulici Uzavřená 1014/13, Havířov – Město  
  Janě Krupové  
- č. 7, o velikosti 1+2, na ulici Hlavní třída 230/72, Havířov – Město    
  Luboši Dýrrovi  
- č.18, o velikosti 1+2, na ulici Národní třída 576/2, Havířov – Město   
  Jiřímu Kaczurovi  
- č.13, o velikosti 1+2, na ulici Lípová 729/5, Havířov – Město  
  Tomáši Hrabalovi 
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- č.12, o velikosti 1+2, na ulici Jaselská 1196/2a, Havířov – Město  
  Ing. Ivetě Nýtrové  
- č.4, o velikosti 1+2, na ulici Bludovická 757/5, Havířov – Město  
  Martinu Zahnašovi  
- č.7, o velikosti 1+2, na ulici Klidná 795/13, Havířov – Město  
  Haně Lipinové  
- č.14, o velikosti 1+2, na ulici Mánesova 528/14, Havířov – Město  
  Aleně Demczukové  
- č.16, o velikosti 1+2, na ulici Mozartova 1068/17, Havířov – Město  
  Bc. Barbaře Chudé  
- č.4, o velikosti 1+2, na ulici Marie Pujmanové 1121/22,  
  Havířov – Šumbark Michalu Horkému  
- č.18, o velikosti 1+2, na ulici Mládí 1144/22, Havířov – Šumbark   
  Monice Duníčkové 
- č.7, o velikosti 1+2, na ulici Heleny Malířové 1154/6,  
  Havířov – Šumbark Janě Šoltesové  
- č.4, o velikosti 1+3, na ulici Lašská 1150/13, Havířov – Město  
  Janu Filovi  
- č.13, o velikosti 1+3, na ulici Antala Staška 1088/5, Havířov – Město    
  Gabriele Hašlarové  
- č.22, o velikosti 1+3, na ulici Jaselská 1196/2a, Havířov – Město  
  Lucii Žwakové  
- č.9, o velikosti 1+3, na ulici Beskydská 783/4, Havířov – Město  
  Adéle Dzidkové  
- č.5, o velikosti 1+3, na ulici Horymírova 1175/6, Havířov – Město    
  Robertu Macurovi  
- č.14, o velikosti 1+3, na ulici Lašská 1155/23, Havířov – Město  
  Andrei Pohlídalové  
- č.18, o velikosti 1+3, na ulici Lašská 1155/23, Havířov – Město  
  Renému Ernstovi  
- č.41, o velikosti 1+3, na ulici Jedlová 493/2, Havířov – Šumbark   
  Marcele Bradové  
- č.44 o velikosti 1+3, na ulici Jedlová 495/6, Havířov – Šumbark  
  Radce Pípalové  
- č.3, o velikosti 1+3, na ulici Moravská 477/39, Havířov – Šumbark   
  Majdě Velčovské  
- č.6, o velikosti 1+4, na ulici Národní třída 576/2, Havířov – Město  
  Ing. Miroslavě Grigorescu  
- č.77, o velikosti 0+2, na ulici Střední 504/3, Havířov – Šumbark  
  Renátě Dvořákové  
- č.91, o velikosti 0+2, na ulici Střední 504/3, Havířov – Šumbark  
  Daně Szotkowské 
- č.131, o velikosti 1+2, na ulici Střední 504/3, Havířov – Šumbark    
  Michaele Karáskové  
- č.141, o velikosti 0+1, na ulici Střední 504/3, Havířov – Šumbark  
  Pavlu Takáčovi  
- č.155, o velikosti 0+1, na ulici Střední 504/3, Havířov – Šumbark  
  Janě Morocové  
- č.157, o velikosti 0+2, na ulici Střední 504/3, Havířov – Šumbark  
  Aleně Hanuskové  
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- č.160, o velikosti 0+2, na ulici Střední 504/3, Havířov – Šumbark  
  Marii Mokrohajské   
 
p o v ě ř u j e 
 
MRA s.r.o., k uzavření nájemních smluv s výše uvedenými žadateli  

  
  Z: ředitel MRA s.r.o. 
  T: 15.3.2014 
 
 
5004/75RM/2014 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí   
                                 nájmu bytů_____________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města přidělených  
    MRA, s.r.o. jednotlivým nájemcům v období od 15.2.2014    
    na základě samostatného usnesení rady města, dle přílohy č.1  
 
2. podání výpovědí  nájmu bytů v zastoupení MRA, s.r.o., dle přílohy č.2,    
    z důvodu dluhu na nájemném nebo jiného porušení povinností nájemce 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
1. dohody o splátkách dlužného nájemného a služeb dle přílohy č.3  
2. přehled nadlimitního počtu osob dle přílohy č.4 

________________________________________________________________________________ 
 
5005/75RM/2014 - Mimořádné přidělení obecních bytů  nájemcům z domu  
                                na ul. Střední 3/504, Havířov-Šumbark – bytové náhrady_______________  

       
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
uzavření nových nájemních smluv k bytům od 1.4.2014 na ulici  
Střední 504/3 v Havířově - Šumbarku se smluvním nájemným  
ve výši sazby nájemného schváleného Radou města pro příslušné  
období dle důvodové zprávy: 
 
1. č.bytu  71 o velikosti 0+1, paní Tomášková Růžena  
2. č.bytu  72 o velikosti 0+1, pan Brož Miroslav  
3. č.bytu  73 o velikosti 0+2, pan Sičák Juraj Ing. 
4. č.bytu  74 o velikosti 0+2, pan Křižánek Libor a Křižánková Hana 
5. č.bytu  75 o velikosti 1+2, paní Hrčková Jiřina  
6. č.bytu  76 o velikosti 0+2, pan Bylek Tomáš  
7. č.bytu  85 o velikosti 0+1, paní Hegerová Libuše  
8. č.bytu  86 o velikosti 0+1, paní Wilková Marie  
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9. č.bytu  87 o velikosti 0+2, paní Kukučková Ludmila 
10. č.bytu  88 o velikosti 0+2, paní Bilková Marcela a Bilka Ladislav  
11. č.bytu  89 o velikosti 1+2, paní Svobodová Ingrid 
12. č.bytu  99 o velikosti 0+1, pan Balcárek Jan  
13. č.bytu  100 o velikosti 0+1, pan Odložil Petr  
14. č.bytu  101 o velikosti 0+2, pan Vala Jaroslav  
15. č.bytu  102 o velikosti 0+2, pan Poláková Jaroslava  
16. č.bytu  113 o velikosti 0+1, pan Husák Zdeněk  
17. č.bytu  114 o velikosti 0+1, pan Rovňaník Petr  
18. č.bytu  115 o velikosti 0+2, pan Šuga Ján  
19. č.bytu  116 o velikosti 0+2, paní Lušťková Lenka 
20. č.bytu  117 o velikosti 1+2, paní Tichá Ivana 
21. č.bytu  118 o velikosti 0+2, paní Takáčová Zuzana  
22. č.bytu  128 o velikosti 0+1, pan Rudolf Tomáš 
23. č.bytu  129 o velikosti 0+2, paní Koščušková Miluše  
      a Koščuško Jozef 
24. č.bytu  130 o velikosti 0+2 pan Kuttler Tomáš 

 
  
5006/75RM/2014 - „REGENERACE OBYTNÝCH DOMŮ NA UL. MLÁDÍ  
                                A M. PUJMANOVÉ"- rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky________ 
         

Rada města Havířova 
 
v y l u č u j e 
 
ze zadávacího řízení veřejné zakázky „REGENERACE OBYTNÝCH DOMŮ 
NA UL. MLÁDÍ A M. PUJMANOVÉ" pro  nesplnění zákonných podmínek a 
požadavků stanovených v zadávacích podmínkách z důvodů  uvedených 
v příloze č. 1 tohoto uchazeče: 
 
- VAPES CE s.r.o., IČ: 25888595 
 
p ř i d ě l u j e 
 
veřejnou zakázku „REGENERACE OBYTNÝCH DOMŮ NA UL. MLÁDÍ A 
M. PUJMANOVÉ " společnosti HOCHTIEF a.s. IČO: 46678468, která 
předložila ekonomicky nejvýhodnější nabídku s výši nabídkové ceny 
75.797.258,-Kč bez DPH. 
 
r o z h o d l a 
 
o pořadí ostatních uchazečů takto: 
 
2. místo:BDSTAV MORAVA s.r.o. IČO: 26807947 
3. místo:PRŮMSTAV a.s.                    IČO: 25105825 
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p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem smlouvy o dílo na 
veřejnou zakázku „REGENERACE OBYTNÝCH DOMŮ NA UL. MLÁDÍ A 
M. PUJMANOVÉ " 
 
u k l á d á  

 
1. Zajistit odeslání oznámení rozhodnutí o vyloučení uchazečů a o výběru    
    nejvhodnější nabídky 
 

Z: ředitel MRA s.r.o. 
T: 10.3.2014 

 
 

2. Předložit smlouvu o dílo k podpisu  
    

Z: ředitel MRA s.r.o. 
T: 31.3.2014 

 
3. Odeslat oznámení o výsledku zadávacího řízení k uveřejnění    
    v centrální adrese 

 
Z: ředitel MRA s.r.o. 
T: 30.4.2014 

 
 
 
5007/75RM/2014 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů___________________________        
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský    
    zákoník, přistoupení p. Michaely Matuškové, trvale bytem  
    Osadní 695/9, Havířov - Prostřední Suchá k nájemní smlouvě o nájmu    
    bytu  č. 1,  vel. 0+ 1 v domě  na  ul. Slezská 769/7 v Havířově-Městě,    
    jehož nájemcem je bratr jmenované p. Gustav Hora    
 
2. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský   
    zákoník, přistoupení p. Pavlíny Zajdové, trvale bytem  
    Astronautů 1094/9, Havířov - Město k nájemní smlouvě o nájmu  
    bytu č. 1,  vel. 1+3 v domě na téže adrese, jehož nájemcem je  matka    
    jmenované p. Věra Ivanová  
 
3. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský    
    zákoník, přistoupení p. Šárky Knoppové, trvale bytem  
    Čelakovského 1594/2b, Havířov-Podlesí  k nájemní smlouvě o nájmu    
    bytu č. 25, vel. 1+3 v domě na téže adrese, jehož nájemcem je druh       
    jmenované p. Martin Macků.  
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4. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský    
    zákoník, přistoupení Mgr. Marka Vlachopulose, trvale bytem    
    Studentská  1150/16, Havířov-Podlesí  k nájemní smlouvě o nájmu  
    bytu č. 15, vel. 1+3 v domě na téže adrese, jehož nájemci  jsou  rodiče    
    jmenovaného manž. Dagmar Vlachopulosová a Argiris Vlachopulos  
 
5. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský    
    zákoník, přistoupení Marie Zajacové, trvale bytem Slovanská 1218/4,    
    Havířov-Město  k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 1, vel. 1+3 v domě    
    na téže adrese, jehož nájemkyní je sestra jmenované p. Alena Vargová   

 
 
5008/75RM/2014 - Uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu – Pavel Pavlovský______        
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 8  o vel. 0+1 se smluvním 
nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v domě  
na ul. Nákupní 426/1 v Havířově-Šumbarku  s p. Pavlem Pavlovským,  
t.b. Nákupní 426/1, Havířov - Šumbark pod podmínkou, že nájemní smlouva 
bude se jmenovaným uzavřena v souladu s platnými Zásadami     

 
 
5009/75RM/2014 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 2573/4, k.ú. Dolní Suchá_______________  
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e   
 
Zastupitelstvu města Havířova  
 
schválit  
záměr prodeje pozemku parc.č. 2573/4, ost.plocha, jiná plocha o výměře 253 
m2 v kat.území Dolní Suchá paní Ing. Marii Staré, bytem Havířov-Dolní Suchá, 
Na Kopci 280/11 , které bude pozemek sloužit jako ochranná zeleň, oddělující  
pozemky v jejím vlastnictví od průmyslové zóny 

________________________________________________________________________________ 
  
5010/75RM/2014 - Záměr prodeje  pozemků pod stavbami garáží________________________     
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e   
 
Zastupitelstvu města Havířova  
 
schválit 
1. záměr prodeje pozemku parc.č. 824/55, kat. území Šumbark  
    o výměře 2 m2 paní Zuzaně Vernerové, bytem Havířov-Šumbark,    
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    Mládí 101/12, pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého    
    posudku   
 
2. záměr prodeje pozemku parc.č. 1205/16, kat. území Bludovice  
    o výměře 1 m2 manželům Milanu Bočkovi a Marii Bočkové, bytem    
    Havířov-Město, 1. Máje 953/4, pod již postavenou garáží za cenu  
    dle znaleckého posudku  
 
3. záměr prodeje  pozemku parc.č. 3014/25 o výměře 3 m2,  
    k.ú. Bludovice panu Lubomíru Bembenkovi, bytem Havířov-Podlesí,   
    K.H. Borovského 1498/1  pod již postavenou garáží za cenu  
    dle znaleckého posudku   

________________________________________________________________________________ 
 
5011/75RM/2014 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1327, k.ú. Bludovice______________ 
 

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
 
schválit 
záměr prodeje části pozemku parc.č. 1327, ostatní plocha o výměře 5 m2,  
dle GP označenou jako parc.č. 1327/2, k.ú. Bludovice, zastavěného nemovitou 
věcí – části nástupní rampy do obchodu č.p. 1605, panu Antonu Bobošíkovi, 
bytem Prostřední Bludovice 614, 739 37 Horní Bludovice, za cenu  
dle znaleckého posudku 

 
  
5012/75RM/2014 - Záměr prodeje nemovitostí bývalé základní školy ul. Mánesova  
                                – pozemku parc. č. 2324 a objektu č.p. 1102, k.ú. Havířov-město_________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
 
schválit  
záměr prodeje nemovitostí bývalé základní školy ul. Mánesova - pozemku  
parc. č. 2324, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 7736 m2, a objektu  
č. p. 1102, nebo jeho části, na pozemku parc. č. 2324,  k.ú. Havířov-město,  
za podmínek dle přílohy č. 1 materiálu 

 
  
5013/75RM/2014 - Záměr směny částí pozemků parc.č. 1327 a parc.č. 1495, k.ú. Bludovice,  
                                za část pozemku parc.č. 1470/1, k.ú. Bludovice________________________ 
 

Rada  města Havířova 
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d o p o r u č u j e   
 
Zastupitelstvu města Havířova  
 
schválit  
záměr směny částí pozemků parc.č. 1327, dle GP označenou jako parc.č. 
1327/3, ostatní plocha, o výměře 14 m2 k.ú. Bludovice a parc.č. 1495, dle GP 
označenou jako parc.č.  1495/2, ostatní plocha, o výměře 7 m2, k.ú. Bludovice 
v majetku statutárního města Havířov, za část pozemku parc.č. 1470/1, nově dle 
GP označenou jako parc.č. 1470/3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 13 
m2, k.ú. Bludovice, ve vlastnictví pana Leszka Chodury, bytem Wyspiańskiego 
15/29, Czechowice, Dziedzice, s tím,  že dojde k finančnímu vyrovnání rozdílu 
v ceně směňovaných nemovitostí stanovené znaleckým posudkem 

________________________________________________________________________________ 
 
5014/75RM/2014 - Prodej pozemků parc.č. 2709, parc.č. 2710 a části pozemku  
                                parc.č. 2720/1, k.ú. Havířov-město___________________________________ 
        

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e        
 
Zastupitelstvu města Havířova  
 
schválit  
prodej  pozemku parc.č. 2709, ost. plocha o výměře 7 m2, parc.č. 2710, 
neplodná půda o výměře 2 m2 a části pozemku parc.č. 2720/1, zastavěná 
plocha, nádvoří o výměře cca 40 m2, kat. území Havířov-město (výměra  
bude upřesněna na základě GP) manželům Ivo Stolarik a Dana Stolariková,  
oba bytem Havířov-Město, Beethovenova 661/14 za účelem rozšíření stávající 
garáže pro obytný karavan, a to za  tržní cenu dle  znaleckého posudku  
ve výši cca 25 510,- Kč ( tj. cca 521,- Kč/m2) +  1 800,- Kč za zpracování 
znaleckého posudku   

 
 
5015/75RM/2014 - Stanovení kupní ceny za areály hotelových domů Merkur a Impuls,    
                                včetně pozemků, k jednání s vlastníkem______________________________ 
 

Rada města Havířova  
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
předložené podklady a stanoviska k areálům hotelových domů Merkur a Impuls 
 
s c h v a l u j e 
 
návrhy kupních cen pro další jednání se zástupci vlastníka hotelových domů 
Merkur a Impuls spol. RPG RE Commercial, s.r.o. ve výši: 
areál hotelového domu Merkur, Havířov-Podlesí                       20 000 000,-  Kč 
areál hotelového domu Impuls, Havířov-Prostřední Suchá         15 000 000,-  Kč 
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u k l á d á 
 
vedení města jednat o návrhu kupních cen za hotelové domy s vlastníkem spol. 
RPG RE Commercial, s.r.o. 

 
  
5016/75RM/2014 - Demolice obytného domu ul. Obránců míru č. p. 701/9, 702/11, 703/13,     
                                704/15, Havířov-Šumbark__________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
 
schválit  
demolici obytného domu ul. Obránců míru č. p. 701/9 na poz. parc. č. 232,  
č. p. 702/11 na poz. parc. č. 231, č. p. 703/13 na poz. parc. č. 230, č. p. 704/15 
na poz. parc. č. 229, část obce Šumbark, k.ú. Šumbark, z důvodu špatného 
technického stavu 

________________________________________________________________________________ 
 
5017/75RM/2014 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby: „Sportovní areál  
                                Dolní Datyně“ –II_________________________________________      
 

Rada města Havířova   
 
s c h v a l u j e  
 
pro účely realizace stavby č. 13036 „Sportovní areál Dolní Datyně “  
  
1. právo  provést stavbu vyústního objektu dešťové  kanalizace na   
    pozemku k.ú. Dolní Datyně, parc. č. 720/1, v rozsahu  cca 3 m2, které    
    uděluje  stavebníkovi, statutárnímu městu Havířovu,     
    vlastník pozemku: Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49,  
    701 26 Ostrava, Moravská Ostrava, IČ:  708 90 021    
    
2. nájem části  pozemku k.ú. Dolní Datyně,  parc. č. 712/2 o výměře   
    70 m2 stavebníkovi, statutárnímu  městu Havířov, pro účely  výstavby     
    chodníku a komunikace  
    vlastník: Radím Kožušník, Josefa Kotase 20/30,  
    Havířov – Dolní Datyně,  
    doba nájmu: od zahájení stavebních prací, do doby případného   
    vypořádání částí pozemku trvale zastavěného chodníkem a komunikací    
    nájemné: 25,-Kč/m2/rok, tj. při výměře 70 m2 celkem 1750,-Kč/rok           
 
3.  výpůjčku  části pozemku k.ú. Dolní  Datyně , parc. č.  293/1 o výměře    
     cca 25 m2, stavebníkovi,  statutárnímu  městu Havířov, pro účely    
     výstavby chodníku 
     Spoluvlastníci dle podílů zapsaných na LV 25  
     Wojtas Aniela, Klemensiewicza 6/5, Szczecin   
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     Olewiński Piotr Alexander, 3. Maja /117a, Chorzow  
     Przeczek-Skawiňska Barbara, Plac Poniatowskiego 3/2B, Czieszyn,       
     Polsko   
     doba výpůjčky: od zahájení stavebních prací, do doby vypořádání    
     trvale zastavěné části pozemku        
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka, 
podpisem smluv  
k  bodu 1 - 3                                                                                                                                                                      

                                                                                                              
Z: vedoucí OSM 

                                                                                                             T: stavební řízení 
 

d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
 
schválit 
v  rámci realizace stavby č. 13036 „Sportovní areál Dolní Datyně “   
 
1. zřízení služebnosti inženýrské sítě -  právo umístění vyústního objektu    
    dešťové kanalizace,  k pozemku k.ú. Dolní Datyně, parc. č. 720/1,     
    v rozsahu cca 3 m2,  dle zaměření dokončené  stavby, ve prospěch    
    oprávněného statutárního města Havířova,     
    vlastník pozemku: Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49,  
    701 26 Ostrava, Moravská Ostrava, IČ:  708 90 021    
    hodnota pozemkové služebnosti: dle aktuálního ceníku služeb a výkonů    
    povinného, 150,-Kč/m2, minimálně však 1000,-Kč + DPH,     
 
2.  výkup  části pozemku k.ú. Dolní  Datyně , parc. č.  293/1 o výměře  
     cca 25 m2, trvale zastavěného chodníkem, v rozsahu dle zaměření     
     dokončené stavby  
     prodávající: spoluvlastníci dle podílů zapsaných na LV 25  
     Wojtas Aniela, Klemensiewicza 6/5, Szczecin   
     Olewiński Piotr Alexander, 3. Maja /117a, Chorzow  
     Przeczek-Skawiňska Barbara, Plac Poniatowskiego 3/2B, Czieszyn,   
     Polsko   
     kupní cena: bude stanovena znaleckým posudkem v době uzavření    
     kupní smlouvy              

________________________________________________________________________________ 
 
5018/75RM/2014 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby: „Rekonstrukce  
                                silnice III-4745, Havířov – U Šimaly“________________________________       
 

Rada města Havířova   
 
s c h v a l u j e  
 
v rámci realizace stavby: „Rekonstrukce silnice III-4745, Havířov – U Šimaly“, 
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jejímž investorem je Moravskoslezský kraj,          
 
1. právo provést obecně prospěšnou stavbu „Rekonstrukce silnice  
    III- 4745, Havířov – U Šimaly“,  na pozemcích k.ú. Prostřední Suchá,     
    parc. č.  1996/6, 2023, 2024, 2645/1, 2645/18, 2645/84, 2758/1, 2773,    
    které uděluje statutární  město Havířov investorovi, jímž je:    
    Moravskoslezský kraj, se sídlem 28. Října 117, 702 18 Ostrava,    
    zastoupený Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou   
    organizací, se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava, středisko Karviná,   
    Bohumínská 1877/4, 733 01 Karviná – Fryštát,  
 
2. zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě k pozemkům  
    k.ú. Prostřední Suchá, parc. č.  2023, 2024,   2773,  2645/18, v majetku   
    povinného, statutárního  města Havířova, v celk. rozsahu cca 19m2   
    dle zaměření dokončené  stavby přeložky nadzemního a podzemního    
    sdělovacího vedení ve prospěch oprávněného: Telefónica Czech  
    Republic, a.s, se sídlem: Za Brumlovkou 266/2, 140 22  
    Praha 4 – Michle, IČ: 60193336       
    hodnota pozemkové služebnosti: s hledem  na přeložku vyvolanou  
    obecně prospěšnou stavbou, poskytuje investor náhradu za přeložku    
    sítě, realizovanou na pozemcích města, dle aktuálních cenových   
    předpisů Správy silnic MS kraje, jednorázově 100,-Kč, včetně DPH,       
 
3. zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě k pozemkům  
    k.ú. Prostřední Suchá, parc. č. 2023, 2024, 2645/18, 1966/6, 2645/1,    
    v majetku povinného, statutárního  města Havířova, v celk. rozsahu  
    cca 31  m2,  dle zaměření dokončené stavby přeložky nadzemního    
    vedení NN, ve prospěch oprávněného: ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem:   
    Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02,  
    IČ : 247 29 035     
    hodnota pozemkové služebnosti: s hledem  na přeložku vyvolanou    
    obecně prospěšnou stavbou, poskytuje investor  náhradu za přeložku   
    sítě, realizovanou na pozemcích města, dle aktuálních cenových   
    předpisů Správy silnic MS kraje, jednorázově 100,-Kč, včetně DPH,       
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka, 
podpisem smluv  
k bodu 1 - 3      

                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                             Z: vedoucí OSM 
                                                                                                             T: stavební řízení 
                                                                                                          

d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova 
  
schválit 
v rámci realizace stavby: „Rekonstrukce silnice III-4745,  
Havířov – U Šimaly“ přijetí daru  částí  pozemků  k.ú. Prostřední Suchá,  
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parc. č. 2645/17, 2645/9, 2645/10, 2645/11, 2645/6,  2645/12, 2645/5, 2645/8, 
zastavěných  chodníkem, v rozsahu cca 560 m2, dle zaměření dokončené 
stavby,  do majetku  města 
dárce:  Moravskoslezský kraj, se sídlem 28. Října 117, 702 18 Ostrava, 
zastoupený Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, 
se sídlem Úprkova 1,702 23 Ostrava,   

________________________________________________________________________________ 
 
5019/75RM/2014 - Nájem části pozemku parc. č. 1310/2, k.ú. Dolní Suchá, v majetku  
                                ČR- Lesů České republiky, s. p._____________________________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
v rámci stavby: č. 10050 „Příprava polyfunkčního území areálu bývalého Dolu 
Dukla“ nájem části pozemku k.ú. Dolní Suchá,  parc. č. 1310/2,  
dle GP označeného jako parc. č. 1310/6 o výměře 217 m2, zastavěného částí 
nově vybudované účelové komunikace,  
pronajímatel: ČR - Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, 
500 08 Hradec Králové, IČ: 421 96 451, zastoupeny Lesní správou Ostrava, 
Těšínská 993, 739 34 Šenov u Ostravy,  
doba nájmu: od 1. 4. 2014, do doby uzavření kupní smlouvy k pozemku         
nájemné: dohodou 26,-Kč/m2/rok, tj. 5.642,-Kč/rok + DPH  
 
p o v ě ř u j e    
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka, 
podpisem smlouvy  

                                                                                                             
                                                                                                              Z: vedoucí OSM  
                                                                                                              T: 30. 4. 2014  
________________________________________________________________________________ 
 
5020/75RM/2014 - Zřízení věcného břemene ve prospěch spol. ČEZ Distribuce, a.s._________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zřízení věcného břemene,  jako osobní služebnosti,   k pozemkům v majetku 
města a to parc.č. 2263, 2264, k.ú. Havířov - město spočívající v umístění, 
provozování  a udržování energetického zařízení distribuční elektrizační 
soustavy pro stavbu č. IV – 12 – 8003201„ Havířov, přemístění DTS, ul. 
Astronautů “ dle GP č. 1964 - 36/2013 ze dne 6.12.2013, ve prospěch 
oprávněné společnosti ČEZ Distribuce, a.s.,  
se sídlem : Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02,  
IČ : 247 29 035 za jednorázovou úhradu 47.752,- Kč + DPH, při celkové 
výměře 238,76 m2 
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p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka   
podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene 

    
                                                                                             Z: vedoucí OSM 
                                                                                             T: 30.6.2014 
 
 
5021/75RM/2014 - Zřízení pozemkové služebnosti_____________________________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. zřízení pozemkové služebnosti  k pozemku v majetku města a to  
    parc.č. 3835/1, k.ú. Havířov - město za účelem umístění sjezdu dle GP    
    č. 1968 – 133/2013 ze dne 29.11.2013 ve prospěch vlastníků budovy    
    č.p. 1566 na pozemku parc.č. 3863/2, k.ú. Havířov - město, jenž ke dni   
    zřízení pozemkové služebnosti jsou Rostislav Lanšperk a Dominika    
    Lanšperková, oba bytem Ostrava – Poruba, Gen. Sochora 1242/23  
    za jednorázovou úhradu ve výši 10.000,- Kč + DPH, při celkové    
    výměře 114 m2  
 
2. zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům v majetku města a to   
    parc.č. 717/1, k.ú. Dolní Datyně a parc.č. 982, k.ú. Bludovice  
    za účelem umístění vodovodní přípojky dle GP č. 3771 – 102/2013  
    ze dne 19.8.2013 a sjezdu dle GP č. 542-102/2013 ze dne    
    19.8.2013 ve prospěch vlastníků budovy č.p. 198 na pozemku  
    parc.č. 580/5, k.ú. Dolní Datyně, jenž ke dni zřízení pozemkové    
    služebnosti jsou Marcel Slonka a Ing. Marcela Slonková, oba bytem    
    Havířov – Dolní Datyně, Na Hlinikách 198/4 za jednorázovou úhradu    
    ve výši 3.125,- Kč + DPH, při celkové výměře 25 m2 ( umístění    
    vodovodní přípojky) a za jednorázovou úhradu ve výši 3.000,- Kč  
    + DPH, při celkové výměře 20 m2 ( umístění sjezdu) 
 
3. zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům v majetku města a to    
    parc.č. 1022/1, 1028/2, k.ú. Šumbark za účelem umístění plynovodní    
    přípojky dle GP č. 1661 – 26/2013 ze dne 22.11.2013 a umístění    
    vodovodní přípojky dle GP č. 1662 - 27/2013 ze dne 2.12.2013  
    ve prospěch vlastníků budovy č.p. 1249 na pozemku parc.č. 1019/2,    
    k.ú. Šumbark, jenž ke dni zřízení pozemkové služebnosti jsou  
    MUDr. Jiří Štětínský a MUDr. Lucie Štětínská, oba bytem  
    Havířov – Šumbark, Řadová 1249/28 za jednorázovou úhradu ve výši  
    3.250,- Kč + DPH, při celkové výměře 26 m2 ( umístění plynovodní    
    přípojky) a za jednorázovou úhradu ve výši 1.875,- Kč + DPH, při    
    celkové výměře 15 m2 ( umístění vodovodní přípojky ) 
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p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem smluv o zřízení pozemkové služebnosti 

 
                                                                                             Z: vedoucí OSM 
                                                                                             T: 30.6.2014 
________________________________________________________________________________ 
  
5022/75RM/2014 - Pronájem pozemku parc.č. 606/3, k.ú. Bludovice______________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e   
 
pronájem pozemku  parc.č. 606/3, zahrada o výměře 173 m2, k.ú. Bludovice, 
paní Bc. Karle Lapišové, bytem Krásnohorské 2, Havířov – Podlesí, za účelem 
zahrady na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, s účinností  
od 1.4. 2014,  výše nájemného dle  „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu 
pozemků a o zřízení věcného břemene“ ve výši  1.730,-Kč/rok 
 
a 
      
ukončení pronájmu pozemku  parc.č. 606/3, zahrada o výměře 173 m2, 
k .ú. Bludovice,  paní Libuši Slavíčkové, bytem Hálkova 6,  
Havířov – Podlesí,   za účelem zahrady, dohodou ke dni 31.3. 2014 
 
p o v ě ř u j e   
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem nájemní smlouvy  a dohody o ukončení nájmu 

                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                     Z: vedoucí OSM 
                                                                                                                     T: 31.5. 2014                                                                                                  
  
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
………………………………….....                                     ...…..…….……………………... 
 
Ing. Zdeněk OSMANCZYK                                  Ing. Eduard HECZKO 
primátor města                  náměstek primátora 
                                                                                                pro ekonomiku a správu majetku 
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UUU   SSS   NNN   EEE   SSS   EEE   NNN   ÍÍÍ   
ze 75. schůze Rady města Havířova 

konané dne 5.3.2014 

 
v zasedací místnosti Rady města Havířova 

na Magistrátu města Havířova 
ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město 

ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE 
 
 
 
 

II.část 
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PPŘŘEEHHLLEEDD  UUSSNNEESSEENNÍÍ 
přijatých na 75. schůzi Rady města Havířova, konané dne 5.3.2014 – II.část 

 
5023/75RM/2014 - Uzavření dodatku č. 1 příkazní smlouvy na správu vodovodu v areálu    
                                 bývalého dolu Dukla 
 
5024/75RM/2014 - Záměry pronájmu částí nemovitých věcí 
 
5025/75RM/2014 - Ukončení nájmu garáže dohodou  
                                 Záměr pronájmu části nemovité věci - garáže v obytném domě  
                                 ul. Marie Pujmanové 8, Havířov-Šumbark, formou veřejné soutěže  
 
5026/75RM/2014 - Výsledek veřejné soutěže 
 
5027/75RM/2014 - Pronájmy částí nemovitých věcí 
        
5028/75RM/2014 - Snížení výměry pronajatých částí nemovitých věcí – prostor sloužících    
                                k podnikání  v obytných domech pro činnost Městské realitní  
                                agentury, s.r.o.           
 
5029/75RM/2014 - Ukončení smlouvy o umístění telekomunikačního zařízení  
 
5030/75RM/2014 - Žádost o souhlas s podnájmem části nemovité věci 
 
5031/75RM/2014 - Převod nájmu části nemovité věci z důvodu prodeje závodu  
                                - p. Tomáš Frimmel 
 
5032/75RM/2014 - Zásady hospodaření s majetkem města 
 
5033/75RM/2014 - Konkursní řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů ZŠ a MŠ,  
                                jejichž zřizovatelem je statutární město Havířov 
 
5034/75RM/2014 - Změna v rejstříku škol a školských zařízení – zvýšení kapacity 
 
5035/75RM/2014 - Udělení souhlasu s přijetím finančních darů příspěvkovými   
                                 organizacemi zřízenými statutárním městem Havířov 
 
5036/75RM/2014 - Udělení souhlasu s podáním žádostí a přijetím účelových dotací    
                                 poskytnutých Nadací OKD 
 
5037/75RM/2014 - Schválení plánů rozvoje základních škol a střediska volného času    
                                zřízených statutárním městem Havířov 
 
5038/75RM/2014 - Informativní zpráva o přijatých finančních a věcných darech    
                                 příspěvkovými organizacemi zřízenými statutárním městem Havířov  
                                 za rok 2013 
        
5039/75RM/2014 - Písemnost adresovaná ZMH – dědic akademického sochaře  
                                 Václava Uruby pan doc. Ing. Václav Uruba, CSc. 
 
5040/75RM/2014 - Zpráva o činnosti Komise pro občanské záležitosti RMH 
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5041/75RM/2014 - Navýšení příspěvku na provoz ASTERIXU – středisku volného času,    
                                 příspěvkové  organizace 
 
5042/75RM/2014 - Zahraniční pracovní cesta do Chorvatska 
 
5043/75RM/2014 - „Rekondičně-ozdravné pobyty v Chorvatsku v r. 2015-2017“  
                                 - předběžné oznámení veřejné zakázky 
       
5044/75RM/2014 - Rekondičně-ozdravné pobyty v Chorvatsku v roce 2014  
                                 - změna podmínek účasti  
       
5045/75RM/2014 - Souhlas s podáním a přijetím účelové dotace 
 
5046/75RM/2014 - Přijetí věcného daru 
 
5047/75RM/2014 - „Centrum dopravní výchovy, dětské dopravní hřiště“  
                                (číslo stavby 6098) - předběžné oznámení veřejné zakázky 
 
5048/75RM/2014 - VZ/15/OIV/14 – Odkanalizování částí města Havířova – III. etapa,    
                                 Životice, Prostřední Suchá – ul. Hornosušská a Protější – inženýrská       
                                 činnost  
 
5049/75RM/2014 - „Park za KD Radost Havířov - Parkovací stání na ul. V Parku a Sadová     
                                 - LOKALITA 1“ -  předběžné oznámení veřejné zakázky 
 
5050/75RM/2014 - Stavba č. 8013 Chodník Frýdecká 1. etapa -  zahájení užšího řízení na    
                                 podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce 
 
5051/75RM/2014 - Projekt„Odkanalizování částí města Havířova – I. etapa (Dolní a    
                                 Prostřední Suchá)“- Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 09030901o poskytnutí    
                                 podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního    
                                 programu Životní prostředí 
        
5052/75RM/2014 - Vyjádření k zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Program    
                                 přeshraniční  spolupráce Česká republika – Polská republika v období  
                                 2014 - 2020“ podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 
 
5053/75RM/2014 - Počet zaměstnanců MMH od 1.5.2014 
 
5054/75RM/2014 - Veřejná služba 
 
5055/75RM/2014 - Zpráva o činnosti Komise pro plánování sociálních služeb RMH 
 
5056/75RM/2014 - Změny v Komisích RMH 
 
5057/75RM/2014 - Změny v Občanské komisi č. 4 Rady města Havířova 
 
5058/75RM/2014 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova 
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UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ 
ze 75. schůze Rady města Havířova, konané dne 5.3.2014 - II. část 

 
5023/75RM/2014 - Uzavření dodatku č. 1 příkazní smlouvy na správu vodovodu v areálu    
                                 bývalého dolu Dukla______________________________________________ 
 

Rada města Havířova   
 
s c h v a l u j e  
 
uzavření Dodatku č. 1 Příkazní smlouvy č. 934/OSM/2013 s Městskou realitní 
agenturou, s.r.o., IČ: 64084744, na správu vodovodní přípojky v areálu 
bývalého dolu Dukla, Havířov-Dolní Suchá, kterým se doplňuje čl. III Předmět 
smlouvy, odstavec 2.: h) uzavření smlouvy o provozování vodovodu pro 
veřejnou potřebu nazvaného „Vodovodní řad Dolní Suchá“ s oprávněnou 
osobou v souladu s platnými právními předpisy 
 
p o v ě ř u j e  
  
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem Dodatku č. 1 Příkazní smlouvy č. 934/OSM/2013 

 
          Z: vedoucí OSM 
          T: 30. 4. 2014 
 
 
5024/75RM/2014 - Záměry pronájmu částí nemovitých věcí_____________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. obecný záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k   
    podnikání (kancelář č. 110) o celkové výměře 38,43 m2  
    v 1. nadzemním podlaží části H objektu Radnice, ul. Svornosti 86/2,   
    Havířov-Město. Minimální nájemné je stanoveno na částku    
    1.500,- Kč/m2/rok bez DPH. 
 
2. záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání   
    (kancelář č. 223) o celkové výměře 12,27 m2 ve 2. nadzemním podlaží   
    části H objektu Radnice, ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město,  
    Mgr. Markétě Tylečkové, IČ: 71470972, jako advokátní kancelář 
 
3. záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání  
    o výměře 9 m2  v 1. poschodí objektu na Národní tř. č. p. 1541,    
    Havířov-Město, spol. Finance.Tori s.r.o., IČ: 27832996, jako sklad  
    ke stávající pronajaté kanceláři 
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4. záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání    
    o celkové výměře 208,40 m2 v přízemí objektu restaurace ul. Padlých    
    hrdinů 144, Havířov-Životice, spol. BRISK Corporation s.r.o.,  
    IČ: 025870424, k využití jako kancelář, sklady a dílny 

 
 
5025/75RM/2014 - Ukončení nájmu garáže dohodou  
                                 Záměr pronájmu části nemovité věci - garáže v obytném domě  
                                 ul. Marie Pujmanové 8, Havířov-Šumbark, formou veřejné soutěže______  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. ukončení nájmu části nemovité věci – garáže o výměře 15 m2    
    v suterénu obytného domu ul. Marie Pujmanové 8, Havířov-Šumbark,    
    nájemkyni p. Lence Rožanské, dohodou k 31. 3. 2014 
 
2. vyhlášení záměru pronájmu nebytových prostor – garáže o výměře  
    15 m2 v suterénu obytného domu ul. Marie Pujmanové 8,  
    Havířov-Šumbark, formou veřejné soutěže, za podmínek: 
 
    1. Nájemné je stanoveno v minimální výši  700,- Kč/m2/rok, vč. DPH.  
    2. Doba nájmu: na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.  
    3. Platba nájmu a záloh za služby měsíčně předem.  
    4. Garáž je určena pouze pro garážování vlastního osobního vozidla.  
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem vyhlášky soutěže  
 

          Z: vedoucí OSM 
          T: 10. 3. 2014 
 
 
5026/75RM/2014 - Výsledek veřejné soutěže__________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e    n a    v ě d o m í 
 
nabídky do veřejné soutěže p. č. 1/OSM/2014 – na pronájem části nemovité 
věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové výměře 180,93 m2 v přízemí 
obytného domu na Dlouhé tř. 27, Havířov-Město, které podali: 
1. Martin Šrubař 
2. Eva Skřižovská 
3. Filip Paseka 
 
s c h v a l u j e 
 
uzavření nájemní smlouvy na část nemovité věci – prostor sloužící k podnikání 
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o celkové výměře 180,93 m2 v přízemí obytného domu na Dlouhé tř. 27, 
Havířov-Město,  
s p. Martinem Šrubařem, IČ: 73188549, za podmínek: 
- nájemné 1.592,- Kč/m2/rok bez DPH 
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou  
- platba nájmu a záloh za služby měsíčně  
- účel: prodejna bytového textilu + textilní galanterie 

 
 
5027/75RM/2014 - Pronájmy částí nemovitých věcí_____________________________________ 
        

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. ukončení nájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání    
    o výměře 109,30 m2 v přízemí samostatné části zdravotního střediska    
    na Dlouhé tř. 83, Havířov-Podlesí, nájemci p. Romanu Skalíkovi,  
    IČ: 64594033, dohodou k 31. 3. 2014 
 
    pronájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání  
    o výměře 109,30 m2 v přízemí samostatné části zdravotního střediska    
    na Dlouhé tř. 83, Havířov-Podlesí, spol. Bazar-zastavárna s.r.o.,  
    IČ: 25852612, jako zastavárnu, za podmínek: 
    - nájemné 1.170,- Kč/m2/rok bez DPH 
    - nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 4. 2014 
 
2. pronájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání  
    o výměře 11,63 m2  v suterénu objektu zdravotního střediska na  
    Dlouhé tř. 83, Havířov-Podlesí, p. Romaně Topičové, IČ: 69196630,   
    jako dílnu na broušení nožů a nůžek, bez sběrného místa, za podmínek: 

    - nájemné 300,- Kč/m2/rok bez DPH 
    - nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 
 
3. ukončení nájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání    
    o výměře 85,77 m2  v přízemí zdravotního střediska na Dlouhé tř. 83,    
    Havířov-Podlesí, nájemkyni MUDr. Jaroslavě Hlavačkové, dohodou    
    k 31. 3. 2014 

 
    pronájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o    
    výměře 85,77 m2  v přízemí zdravotního střediska na Dlouhé tř. 83,    
    Havířov-Podlesí, spol. Medipedia s.r.o., IČ: 02428636, k poskytování    
    zdravotních služeb v oboru praktického lékařství pro děti  
    a dorost, za podmínek: 
    - nájemné 1.063,- Kč/m2/rok bez DPH  
    - nájem na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou  
      od 1. 4. 2014 

 
4. pronájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání  
    o výměře 39,44 m2  v přízemí obytného domu ul. Moskevská 1104,    
    Havířov-Město, p. Romanu Jagošovi, IČ: 68911149, jako prodejnu    



 
 

USNESENÍ 
ze 75. schůze Rady města Havířova 

konané dne 5.3.2014 
 

31 

    potravin, za podmínek: 

    - nájemné 1.000,- Kč/m2/rok bez DPH 
    - nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 
 
5. pronájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o    
    výměře 135,57 m2  v přízemí objektu ul. Jaroslava Seiferta 8,  
    Havířov-Město, p. Anně Kohutové, IČ: 72077514, k pořádání    
    předporodních kurzů a přednáškové činnosti, za podmínek: 

    - nájemné 287,- Kč/m2/rok bez DPH 
    - nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 4. 2014 
 
6. pronájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání č. 006    
    v suterénu o výměře 42,70 m2, podílu na společných prostorách  
    o výměře 18 m2, č. 106 o výměře 40 m2 a podílu na společných    
    prostorách o výměře 17 m2 v 1. nadzemním podlaží objektu    
    Městského podnikatelského centra, ul. Palackého 2, Havířov-Město,  
    spol. AW production, s.r.o., IČ: 29393906, jako fotoateliér a kancelář    
    e-shopu, za podmínek: 
    - nájemné za podnikatelské plochy 287,- Kč/m2/rok bez DPH 
    - nájemné za společné prostory 53,- Kč/m2/rok bez DPH 
    - nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, v případě    
      neplacení nájmu a služeb s ním spojených a v případě hrubého    
      porušení nájemní smlouvy je výpovědní lhůta jeden měsíc 
    - platba nájmu měsíčně  
    - případné stavební úpravy pronajatých prostor si nájemce provede na   
      vlastní náklady bez nároku na finanční vyrovnání po ukončení nájmu 
 
n e s c h v a l u j e 
 
7. pronájem části nemovité věci – ateliéru o výměře 45,40 m2 a uzavřené    
    terasy o výměře 48,20 m2 v 9. nadzemním podlaží obytného domu  
    ul. 1. máje 2, Havířov-Město, spol. T-commercial Group a.s.,  
    IČ: 28618432, jako kancelář společnosti zabývající se projektovým    
    řízením, za podmínek: 
    - nájemné 532,- Kč/m2/rok bez DPH za prostor o výměře 45,40 m2 

    - nájemné 100,- Kč/m2/rok bez DPH za prostor o výměře 48,20 m2 

    - nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 
 
 
5028/75RM/2014 - Snížení výměry pronajatých částí nemovitých věcí – prostor sloužících    
                                k podnikání  v obytných domech pro činnost Městské realitní  
                                agentury, s.r.o.___________________________________________________           
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. snížení výměry pronajatých částí nemovitých věcí – prostor sloužících    
    k podnikání v obytných domech dle přílohy č. 1 materiálu nájemci    
    Městské realitní agentuře, s.r.o., IČ: 64084744, užívaných jako  
    místnosti správců, domovnic a úklidu, z původní výměry 750,70 m2  
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    na výměru novou 741,89 m2, od 1. 1. 2014, za podmínek: 
    - nájemné 200,- Kč/m2/rok bez DPH 
    - zvýšení nájemného o míru inflace stanovenou ČSÚ za uplynulý rok 
    - nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 
    - splatnost nájemného 1x ročně k 31. 3. kalendářního roku 
    - hrazení služeb přímo dodavatelům 
 
2. snížení výměry pronajaté části nemovité věcí – prostoru sloužícího   
    k podnikání v suterénu obytného domu ul. U Lesa 3, Havířov-Město,    
    nájemci Městské realitní agentuře, s.r.o., IČ: 64084744, užívaného  
    jako archiv, z původní výměry 72,60 m2 na výměru novou 40,60 m2,  
    od 1. 3. 2014, za podmínek: 
    - nájemné 100,- Kč/m2/rok bez DPH 
    - nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 

 
 
5029/75RM/2014 - Ukončení smlouvy o umístění telekomunikačního zařízení_______________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
ukončení smluv o umístění telekomunikačního zařízení na střechách obytných 
domů: 
1. ul. Horymírova 1174/4, Havířov-Město,  
2. ul. Nákupní 420/12, Havířov-Šumbark 
3. ul. Lidická 1177/52b, Havířov-Šumbark,  
provozovateli spol. PODA a.s., IČ: 25816179, dohodou k 31. 3. 2014 

 
 
5030/75RM/2014 - Žádost o souhlas s podnájmem části nemovité věci_____________________ 
 

Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e 
 
podnájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové 
výměře  67,72 m2 v přízemí obytného domu na ul. Balzacova 10,  
Havířov-Podlesí, nájemkyním p. Martině Broskevičové, IČ: 67695388,  
a p. Nicolle Kučerové, IČ: 67712771, a to samostatnou místnost  a sociální 
zázemí o výměře 13,26 m2 p. Jiřímu Obozenkovi, IČ: 47643692, jako kancelář 
firmy na opravy výtahů,  za podmínek shodných s nájemní smlouvou  

 
 
5031/75RM/2014 - Převod nájmu části nemovité věci z důvodu prodeje závodu  
                                 – p. Tomáš Frimmel______________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a    v ě d o m í 
 
převod nájmu z důvodu prodeje závodu (§ 2175 Občanského zákoníku) k části 
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nemovité věci – prostoru sloužícímu k podnikání o celkové výměře 161,08 m2 
v přízemí a 1. poschodí obytného domu na náměstí Republiky č. p. 570/2, 
Havířov-Město, z nájemce p. Tomáše Frimmla, IČ: 87321181, na p. Murata 
Kreciho, IČ: 01579321  
 
s c h v a l u j e 
 
1. podmínky nájemní smlouvy od 1. 2. 2014 do 31. 3. 2014:  
    - nájemné 1.700,- Kč/m2/rok bez DPH za prostory v přízemí  
      o výměře 62,91 m2  
    - nájemné 1.500,- Kč/m2/rok bez DPH za prostory v 1. poschodí  
      o výměře 98,17 m2  
    - nájem na dobu určitou do 31. 12. 2015 
    - rekonstrukce prostor na náklady nájemce bez nároku na finanční   
      vyrovnání po ukončení nájmu. 
2. podmínky nájemní smlouvy od 1. 4. 2014: 
    - nájemné 1.758,- Kč/m2/rok bez DPH za prostory v přízemí  
      o výměře 62,91 m2  
    - nájemné 400,- Kč/m2/rok bez DPH za prostory v 1. poschodí  
      o výměře 98,17 m2  
    - nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 
    - každoroční úprava nájemného o výši inflace stanovenou ČSÚ  
      za uplynulý rok 
    - stavební úpravy prostor na vlastní náklady bez nároku na finanční   
      vyrovnání po ukončení nájmu 
    - provozování dětské kavárny a rodinného a mateřského centra 

 
 
5032/75RM/2014 - Zásady hospodaření s majetkem města_______________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
předložený návrh nových Zásad hospodaření s majetkem města, ve znění dle 
přílohy č. 2                                                                                                 

 
u k l á d á 
 
doplnit navrhované znění Zásad hospodaření s majetkem města o další podané 
připomínky 
 

Z: vedoucí OSM 
T: březen 2014                                                                                                     
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5033/75RM/2014 - Konkursní řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů ZŠ a MŠ,  
                                jejichž zřizovatelem je statutární město Havířov_______________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. vyhlášení konkursních řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů škol,   
    kteří vykonávali ke dni 1. ledna 2012 činnosti ředitele nepřetržitě  
    po dobu kratší než 3 roky, a jejichž zřizovatelem je statutární město    
    Havířov: 
 
    Základní škola a Mateřská škola Havířov – Bludovice Frýdecká,    
    příspěvková organizace    
    Základní škola Kapitána Jasioka Havířov – Prostřední Suchá  
    Kpt. Jasioka 57 okres Karviná 
    Mateřská škola Havířov – Šumbark Mládí 23/1147 
    
2. znění veřejných oznámení o konání konkursních řízení dle přílohy č. 1 

          
 
5034/75RM/2014 - Změna v rejstříku škol a školských zařízení – zvýšení kapacity___________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
- zvýšení kapacity Mateřské školy Havířov-Šumbark Moravská 14/404,   
  příspěvková organizace z počtu 158 na 161 dětí v mimořádném termínu,   
  a to k  1. 9. 2014       
 
- zvýšení kapacity školní jídelny-výdejny Mateřské školy  
  Havířov-Šumbark Moravská 14/404, příspěvková organizace    
  odloučeného pracoviště U Školy 17/145, Havířov-Dolní Suchá z počtu    
  25 na 28 stravovaných v mimořádném termínu, a to k 1. 9. 2014               
 
u k l á d á 
 
požádat Krajský úřad Moravskoslezského kraje o změnu zápisu v rejstříku škol 
a školských zařízení   

 
                     Z: vedoucí OŠK  
                                           T: březen 2014 
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5035/75RM/2014 - Udělení souhlasu s přijetím finančních darů příspěvkovými   
                                 organizacemi zřízenými statutárním městem Havířov__________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 
 
s přijetím finančních darů příspěvkovými organizacemi města:  
 
1. Městské kulturní středisko Havířov, Hlavní třída 246/31a  
    (IČ: 00 31 79 85) v celkové výši 11.500,- Kč od společnosti Nadace   
    Bohuslava Martinů, Bořanovická 1779/14 , 182 00 Praha 8 -  Kobylisy   
    (IČ: 45 24 80 61) – na koncerty vážné hudby z cyklu komorních koncertů    
    v podání Tria Martinů a Ensembla Moravia 
 
2. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká,   
    příspěvková organizace (IČ: 48 80 52 89) v celkové výši 10.000,- Kč  
    od společnosti Sdružení rodičů Bludovické školy, ul. Frýdecká 460/27,    
    736 01Havířov-Bludovice (IČ:75 14 08 61) v celkové výši 10.000,- Kč    
    – příspěvek pro žáky na úhradu nákladů lyžařského výcviku 2014 

 
 
5036/75RM/2014 - Udělení souhlasu s podáním žádostí a přijetím účelových dotací    
                                poskytnutých Nadací OKD_________________________________________  
 

Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 
 
s podáním žádostí a přijetím účelových dotací příspěvkovými organizacemi 
města: 
 
1. Mateřská škola Havířov-Šumbark Moravská 14/404, příspěvková  
    organizace (IČ: 61 98 85 88) 
 
    poskytovatel: Nadace OKD 
    projekt: Školní zahrada jako ekologická učebna pod širým nebem 
    výše dotace:………………………………………169.800,- Kč 
    financování: v plné výši poskytovatelem dotace 
 
2. Základní škola Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná  
    (IČ: 61 98 87 23) 
 
    - poskytovatel: Nadace OKD 
      projekt: Moderní vzdělávání pro všechny 
      výše dotace:…………………………………….418.946,- Kč 
      financování: v plné výši poskytovatelem dotace 
    - poskytovatel: Nadace OKD 
      projekt: Školní učebna v přírodě aneb učíme se o přírodě v přírodě 
      výše dotace……………………………….…….243.000,- Kč 
      financování: v plné výši poskytovatelem dotace 



 
 

USNESENÍ 
ze 75. schůze Rady města Havířova 

konané dne 5.3.2014 
 

36 

 
3. Mateřská škola Havířov – Město U Stromovky 60 (IČ: 65 89 06 98) 
 
    poskytovatel: Nadace OKD 
    projekt: „Pohyb a zábava to bude naše zahrada“ 
    výše dotace:……………………………………..500.000,- Kč  
    financování: v plné výši poskytovatelem 

 
 
5037/75RM/2014 - Schválení plánů rozvoje základních škol a střediska volného času    
                                zřízených statutárním městem Havířov______________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
plány rozvoje základních škol a střediska volného času  
dle přílohy č. 1 až 18: 
 
1.  Základní škola a Mateřská škola Havířov-Životice Zelená, příspěvková    
     organizace (IČ: 75 02 75 69) 
2.  Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná  
     (IČ: 62 33 12 21) 
3.  Základní škola Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná,    
     příspěvková organizace (IČ: 62 33 12 48) 
4.  Základní škola a Mateřská škola Havířov-Město Na Nábřeží,    
     příspěvková organizace (IČ: 48 80 52 71)    
5.  Základní škola Havířov-Město 1. Máje 10a okres Karviná,    
     příspěvková organizace (IČ: 70 95 81 22) 
6.  Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná  
    (IČ: 62 33 12 30) 
7.  Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká,    
     příspěvková organizace (IČ: 48 80 52 89) 
8.  Základní a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím  
     Havířov-Bludovice Selská, příspěvková organizace (IČ: 75 02 75 77) 
9.  Základní škola Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná  
     (IČ: 61 98 87 23) 
10. Základní škola Havířov-Podlesí Mládežnická 11/564 okres Karviná,   
      příspěvková organizace (IČ: 70 95 81 14) 
11. Základní škola Havířov-Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná  
     (IČ: 48 80 54 24) 
12. Základní škola Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres    
      Karviná (IČ: 48 80 55 13) 
13. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná,    
      příspěvková organizace (IČ: 70 95 81 65) 
14. Základní škola Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná,    
      příspěvková organizace (IČ: 70 95 81 31) 
15. Základní škola Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres    
      Karviná (IČ: 48 80 54 75) 
16. Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná,    
      příspěvková organizace (IČ: 70 95 81 49) 
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17. Základní škola Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední Suchá  
      Kpt. Jasioka 57 okres Karviná (IČ: 61 98 86 00) 
18. Asterix – středisko volného času Havířov, příspěvková organizace    
     (IČ: 75 08 57 47) 
 
u k l á d á 
 
informovat příspěvkové organizace o schválení plánu rozvoje 

 
          Z: vedoucí OŠK 
                                                                                                                      T: březen 2014 
 
 
5038/75RM/2014 - Informativní zpráva o přijatých finančních a věcných darech    
                                příspěvkovými organizacemi zřízenými statutárním městem Havířov  
                                za rok 2013______________________________________________________ 
        

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a  v ě d o m í 
 
informativní zprávu o přijatých finančních a věcných darech příspěvkovými 
organizacemi zřízenými statutárním městem Havířov za rok 2013 dle důvodové 
zprávy                     

________________________________________________________________________________ 
 
5039/75RM/2014 – Písemnost adresovaná ZMH – dědic akademického sochaře  
                                 Václava Uruby pan doc. Ing. Václav Uruba, CSc._____________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
doplnění programu 24. zasedání ZMH konaného dne 5.3.2014 o bod „Písemnost 
adresovaná ZMH – dědic akademického sochaře Václava Uruby  
pan doc. Ing. Václav Uruba, CSc. 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
 
vzít na vědomí 
dopis dědice akademického sochaře Václava Uruby pana doc. Ing. Václava 
Uruby, CSc., ze dne 14.2.2013 dle přílohy č. 1 
 
schválit 
1. odpověď na dopis dědice akademického sochaře Václava Uruby  
    pana doc. Ing. Václava Uruby, CSc., ve znění dle přílohy č. 2 
2. výzvu adresovanou dalším dědicům po zemřelém akademickém sochaři   
    Václavu Urubovi dle přílohy č. 3 
 



 
 

USNESENÍ 
ze 75. schůze Rady města Havířova 

konané dne 5.3.2014 
 

38 

pověřit 
náměstka primátora pro sociální rozvoj Bc. Daniela Pawlase podpisem odpovědi 
na dopis a výzvy adresované dědicům po zemřelém akademickém sochaři 
Václavu Urubovi 

 
 
5040/75RM/2014 - Zpráva o činnosti Komise pro občanské záležitosti RMH________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
zprávu o činnosti Komise pro občanské záležitosti Rady města Havířova  
za rok 2013 dle příloh č. 1, č. 2 

     
 
5041/75RM/2014 - Navýšení příspěvku na provoz ASTERIXU – středisku volného času,    
                                příspěvkové  organizace___________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
u k l á d á  
 
1) ekonomickému odboru v souvislosti se zajištěním realizace   
    rekondičně-ozdravných pobytů dětí v Chorvatsku, letního    
    integrovaného rekondičního pobytu dětí s těžkým zdravotním    
    postižením a týdenních příměstských táborů dětí pro rok 2014    
    zapracovat do návrhu úprav rozpočtu  I. na rok 2014:  
    - snížení výdajů odboru sociálních věcí o částku 650 tis. Kč, 
    - navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkovou organizaci  
      ASTERIX – Středisko volného času Havířov o částku 650 tis. Kč 

 
                                                                Z: vedoucí EO 

                                                                 T: duben 2014 
  

2) zabezpečit převod finančních prostředků získaných za spoluúčast   
    zákonných zástupců dětí účastnících se rekondičně – ozdravných    
    pobytů dětí v Chorvatsku a týdenních příměstských táborů dětí pro rok   
    2014 z účtu příspěvkové organizace ASTERIX – Střediska volného    
    času Havířov na příjmový účet města Havířova 

 
                                                                 Z: ředitelka                              
                                                                                                                           ASTERIX 
                                                                 T: říjen 2014 
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5042/75RM/2014 - Zahraniční pracovní cesta do Chorvatska____________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zahraniční pracovní cestu Bc. Evy Kiedroňové, ředitelky ASTERIXU – 
Střediska volného času Havířov, Ing. Milana Černého, ředitele Sociálních 
služeb města Havířova a paní Evy Radové, členky Rady města Havířova  
do Chorvatska, Crikvenica, ve dnech od 8. do 11. dubna 2014, za účelem 
prověření podmínek ubytování, stravování a možností aktivit pro děti i seniory 
dle uzavřené smlouvy  

          
 
5043/75RM/2014 - „Rekondičně-ozdravné pobyty v Chorvatsku v r. 2015-2017“  
                                 – předběžné oznámení veřejné zakázky______________________________  
       

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
záměr zahájit zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku na služby 
„Rekondičně-ozdravné pobyty v Chorvatsku v r. 2015-2017“ 
 
s c h v a l u j e 
 
zveřejnění předběžného oznámení veřejné zakázky „Rekondičně-ozdravné 
pobyty v Chorvatsku v r. 2015-2017“,  vč. odůvodnění účelnosti ve znění 
přílohy č. 1, ve Věstníku veřejných zakázek 
 
u k l á d á 
 
zajistit odeslání předběžného oznámení do Věstníku veřejných zakázek  

 
                                                             Z: vedoucí OSV 
          T: 10.3.2014  
________________________________________________________________________________ 
 
5044/75RM/2014 - Rekondičně-ozdravné pobyty v Chorvatsku v roce 2014  
                                 - změna podmínek účasti__________________________________________  
       

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
námitky společnosti ADRIATIC CURATIO,s.r.o. , IČ 253 55 261,ze dne 
4.3.2014 proti zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Rekondičně-ozdravné 
pobyty v Chorvatsku v roce 2014“ 
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s c h v a l u j e 
 
změnu usnesení č.4991/74RM/2014 ze dne 5.2.2014 v příloze č. 2 Podmínky 
rekondičně-ozdravných pobytů v Chorvatsku v roce 2014 se schválený text 
mění takto: 
v bodu  1.2. Stravování:  
             1.2.2. Osoby pobírající dávky důchodového pojištění: 
             1.2.2.1. „formou plné penze – 3x denně pro dospělé osoby 
             1.2.2.5. obědy budou podávány ve složení polévka a teplé hlavní jídlo    
                         (150g masa nebo ryby a příloha), večeře budou podávány    
                         formou teplého hlavního jídla“ 
             
v bodu  1.3. Ubytování:  
             1.3.2. Osoby pobírající dávky důchodového pojištění: 
             1.3.2.3. – vypouští se text „společná lednice a kuchyňka“ 

  
 
5045/75RM/2014 - Souhlas s podáním a přijetím účelové dotace__________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 
 
1. s podáním žádosti příspěvkovou organizací města: Sociální služby   
    města Havířova, Přemyslova 1618/12, Havířov – Podlesí  
    (IČ 60 33 75 83)  na projekt:             
    - Objevujeme radosti stáří aneb návrat k tradicím ……...69 392,- Kč 
      poskytovatel dotace: Nadace OKD 
 
2. s přijetím účelové dotace ve výši 69 392,- Kč. 

       
 
5046/75RM/2014 - Přijetí věcného daru______________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
přijetí věcného daru pro Sociální služby města Havířova, Přemyslova 1618/12, 
736 01 Havířov – Podlesí  (IČ: 60 33 75 83) v celkové výši 13 800,- Kč  
od Československé obchodní banky a.s., ul. Radlická 333/150, 150 57 Praha 5 
(IČ 00 00 13 50) – 12 kusů počítačových sestav 

 
 
5047/75RM/2014 - „Centrum dopravní výchovy, dětské dopravní hřiště“ (číslo stavby 6098)  
                                 - předběžné oznámení veřejné zakázky______________________________  
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
záměr zahájit zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce 



 
 

USNESENÍ 
ze 75. schůze Rady města Havířova 

konané dne 5.3.2014 
 

41 

„Centrum dopravní výchovy, dětské dopravní hřiště“ (číslo stavby 6098) 
 
s c h v a l u j e 
 
zveřejnění předběžného oznámení veřejné zakázky „Centrum dopravní 
výchovy, dětské dopravní hřiště“, vč. odůvodnění účelnosti ve znění přílohy  
č. 1, ve Věstníku veřejných zakázek 
 
p o v ě ř u j e  
 
společnost RECTE.CZ, s.r.o., se sídlem Matiční 730/3, 702 00  
Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 61972690, realizací zadávacího řízení na 
veřejnou zakázku „Centrum dopravní výchovy, dětské dopravní hřiště“ 
v rozsahu § 151 zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů 
 
u k l á d á 
 
zajistit odeslání předběžného oznámení do Věstníku veřejných zakázek 
prostřednictvím společnosti RECTE.CZ, s.r.o. 
 

                                                             Z: vedoucí OIV 
          T: 3/2014 
  
 
5048/75RM/2014 - VZ/15/OIV/14 – Odkanalizování částí města Havířova – III. etapa,    
                                 Životice, Prostřední Suchá – ul. Hornosušská a Protější – inženýrská       
                                 činnost_________________________________________________________   
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. výjimku čl. III odst. 2 Zásad pro postup při zadávání veřejných zakázek  
    malého rozsahu pro VZ/12/OKS/11 Odkanalizování částí města    
    Havířova – III. etapa, Životice, Prostřední Suchá – ul. Hornosušská a    
    Protější – inženýrská činnost 
 
2. uzavření příkazní smlouvy na zajištění inženýrských činností se   
    společností Sweco Hydroprojekt a.s., se sídlem Táborská 940/31,  
    140 16 Praha 4, IČ: 26475081 k investiční akci „Odkanalizování částí    
    města Havířova – III. etapa, Životice, Prostřední Suchá - ul.    
    Hornosušská a Protější“, za níže uvedených cenových podmínek:  
    - cena za jednu kanalizační přípojku I. kategorie 2950,- Kč bez DPH    
      (3569,50 Kč vč. DPH) 
    - cena za jednu kanalizační přípojku II. kategorie 3400,- Kč bez DPH    
      (4114,- Kč vč. DPH) 
    - termín plnění sjednané činnosti do 31.7.2014                    
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p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem příkazní smlouvy se 
společností Sweco Hydroprojekt a.s.  
 

                                                                                                 Z: vedoucí OIV 
                                                                                                 T: 03/2014 
________________________________________________________________________________                    
 
5049/75RM/2014 - „Park za KD Radost Havířov - Parkovací stání na ul. V Parku a Sadová     
                                 - LOKALITA 1“ -  předběžné oznámení veřejné zakázky_______________  
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
záměr zahájit zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce 
„Park za KD Radost Havířov - Parkovací stání na ul. V Parku a Sadová - 
LOKALITA 1“ 
 
s c h v a l u j e 
 
zveřejnění předběžného oznámení veřejné zakázky „Park za KD Radost 
Havířov - Parkovací stání na ul. V Parku a Sadová - LOKALITA 1“,  
vč. odůvodnění účelnosti ve znění přílohy č. 1, ve Věstníku veřejných zakázek 
 
u k l á d á 
 
zajistit odeslání předběžného oznámení do Věstníku veřejných zakázek  

 
                                                             Z: vedoucí OIV 
          T: 3/2014 
 
 
5050/75RM/2014 - Stavba č. 8013 Chodník Frýdecká 1. etapa -  zahájení užšího řízení na    
                                podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební    
    práce „Chodník Frýdecká  1. etapa“ 
 
    rozdělení veřejné zakázky na části:            ne 
    následné zakázky (opce):                             ne  
 
2. dílčí plnění:               ano ( měsíční) 
    rozdělení veřejné zakázky na části:            ne 
    následné zakázky (opce):             ne  
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3. druh zadávacího řízení:                          užší řízení   
     
4. výši požadované jistoty:     190 000,-Kč 
 
5. varianty nabídky:       ne 
 
6. dobu realizace veřejné zakázky:      předpokládané zahájení:  4-5/2014 
                           předpokládané ukončení: 8-9/2014 
                                                                        
7. základní hodnotící kritérium:     nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH   
 
8. ostatní podmínky:   
    a) maximální doba realizace do 120 kalendářních dnů ode dne předání  
        a převzetí staveniště 
    b) záruční doba minimálně 60 měsíců na stavební práce   
    c) požadavek na předložení pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti  
        za škodu s pojistným plněním v minimální výši 9.500.000,- Kč před     
        podpisem smlouvy se zhotovitelem 
 
 9.  základní kvalifikační předpoklady: 
      - podle § 53 odst. 1 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,  
        ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – povinnost    
        prokázat základní kvalifikační předpoklady   
        doklady uvedenými v § 53 odst. 3 zákona 
 
10. profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 písm. a), b) a d) zákona: 

             a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán 
      b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů    
          v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména    
          doklad prokazující živnostenské oprávnění na Provádění staveb,  
          jejich změn a odstraňování, Výkon zeměměřických činností,    
          Projektová činnost ve výstavbě, Montáž, opravy, revize a zkoušky    
          elektrických zařízení  
      c) doklad o autorizaci v oboru dopravní pozemní stavby a    
          vodohospodářské stavby 
      d) oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností podle  
          §13 odst. 1 písm. a) a písm. c) zákona č. 200/1994 Sb.,  
          o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů      
          souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů  

          
11. ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady  
      - čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit    
        veřejnou zakázku 
 
12. technické kvalifikační předpoklady:  
      a) podle § 56 odst. 3 písm. a) zákona dodavatel předloží seznam    
          stavebních prací provedených dodavatelem v posledních pěti letech    
          a osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto    
          stavebních prací.  Dodavatel splňuje technický kvalifikační    
          předpoklad, pokud v posledních pěti letech provedl alespoň: 
          1) pět zakázek obdobného charakteru jako je předmět plnění    
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              zakázky, tj. výstavba nebo rekonstrukce chodníků včetně    
              revitalizace dotčeného prostranství, ve finančním objemu  
               min. 4.500.000,- Kč bez DPH za každou zakázku, přičemž    
               součástí každé referenční zakázky musela být pokládka zámkové   
               dlažby v minimální výměře 900 m2 
           2) tři zakázky obdobného charakteru jako je část předmětu plnění    
               zakázky, tj. realizace kanalizace při výstavbě nebo rekonstrukci   
               chodníků ve finančním objemu kanalizace min. 1.400.000,- Kč    
               bez DPH za každou zakázku 
           3) tři zakázky obdobného charakteru jako je část předmětu plnění   
               zakázky, tj. realizace přeložek veřejného osvětlení ve finančním   
               objemu min. 200.000,- Kč bez DPH za každou zakázku 
      Jestliže jedna reference splňuje více požadavků zadavatele na    
      referenční zakázky, lze tuto referenci použít pro prokázání více bodů   
      specifikovaných výše. V tomto případě je však nutné ze strany    
      dodavatele dostatečně specifikovat, které požadavky danou referencí    
      prokazuje a v jakém rozsahu. Dodavatel tedy prokáže všechny výše    
      uvedené požadavky minimálně 5 referenčními zakázkami. 
       
      b) podle § 56 odst. 3 písm. c) dodavatel předloží doklady o vzdělání a    
          odborné kvalifikaci vedoucích zaměstnanců dodavatele, kteří se    
          budou podílet na realizaci zakázky v pozici stavbyvedoucího,   
          zástupce stavbyvedoucího a člena týmu odpovědného za realizaci    
          dešťové kanalizace. Dodavatel je povinen prokázat minimální    
          úroveň předmětného kvalifikačního předpokladu takto: 
 
          Stavbyvedoucí musí mít  
          - vysokoškolské vzdělání stavebního směru  
          - autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. v oboru dopravní stavby    
            jako autorizovaný inženýr 
          - 10 let praxe při řízení stavebních prací obdobného rozsahu,    
            přičemž jako stavbyvedoucí musel působit min. u čtyř obdobných    
            zakázek jako je předmět výběrového řízení tj. výstavba nebo    
            rekonstrukce chodníků včetně revitalizace dotčeného prostranství,        
            ve finančním objemu min. 9.000.000,- Kč bez DPH za každou    
            zakázku, přičemž součástí každé referenční zakázky musela být    
            pokládka zámkové dlažby v minimální výměře 900 m2 
 
          Zástupce stavbyvedoucího musí mít  
          - 5 let praxe při řízení stavebních prací obdobného rozsahu, přičemž    
            jako stavbyvedoucí  nebo zástupce stavbyvedoucího musel působit    
            min. u tří obdobných zakázek jako je předmět výběrového řízení    
            tj. výstavba nebo rekonstrukce chodníků včetně revitalizace   
            dotčeného prostranství, ve finančním objemu min. 4.500.000,- Kč  
            bez DPH za každou zakázku, přičemž součástí každé referenční    
            zakázky musela být pokládka zámkové dlažby v minimální    
            výměře 900 m2 
            - vysokoškolské vzdělání stavebního směru 
            - autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. v oboru dopravní stavby 
 
         Člen týmu odpovědný za realizaci dešťové kanalizace musí mít:  
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         - autorizaci v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného    
            inženýrství (vodohospodářské stavby) 
         - 5 let praxe u zakázek obdobného rozsahu, přičemž jako odpovědný    
           pracovník za realizaci kanalizace u výstavby nebo rekonstrukce    
           chodníků musel působit min. u tří obdobných zakázek jako je část    
           předmětu plnění zakázky, tj. realizace kanalizace u výstavby nebo    
           rekonstrukce chodníků ve finančním objemu kanalizace  
           min. 2.600.000,- Kč bez DPH za každou zakázku 
    c) podle § 56 odst. 3 písm. e) zákona čestné prohlášení o průměrném    
        počtu zaměstnanců dodavatele za poslední 3 roky v min. rozsahu  
        20 zaměstnanců v každém roce 
 
13 jmenování členů Komise pro otvírání obálek, včetně náhradníků:  
      člen:  
      1. náměstek primátora pro hospodářský rozvoj 
      2. Ing. Radoslav Basel                                     
      3. Mgr. Bc. Milan Konečný    
      Náhradníci: Ing. Eduard Heczko, Ing. Miloš Klimeš a   
      Mgr. Nikola Veverková 
 
14. jmenování členů Hodnotící komise, včetně náhradníků:  
      člen         
      1. náměstek primátora pro hospodářský rozvoj               
      2. Ing. Eduard Heczko                                     
      3. Ing. Radoslav Basel     
      4. Ing. Emil Macura 
      5. Mgr. Bc. Milan Konečný     

        Náhradníci: Bc. Daniel Pawlas, Mgr. Rudolf Šimek,  
        Ing. Miloš Klimeš, Ing. Martin Hýl  a  Mgr. Nikola Veverková 

 
15. zadávací lhůta:   15.6.2014  
 
p o v ě ř u j e  
 

     1. Mgr. Bc. Milana Konečného posouzením kvalifikace uchazečů  
         v  rozsahu § 59 a násl. zákona 

2. hodnotící komisi posouzením a vyhodnocením nabídek     
     3. podpisem dokumentů souvisejících se zadávacím řízením náměstka    
         primátora pro hospodářský rozvoj 
 

u k l á d á  
 
zajistit odeslání oznámení o zahájení zadávacího řízení v Informačním systému 
o veřejných zakázkách prostřednictvím Mgr. Bc. Milana Konečného. 

 
         Z: vedoucí OIV  

          T: 3/2014 
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5051/75RM/2014 - Projekt„Odkanalizování částí města Havířova – I. etapa (Dolní a    
                                Prostřední Suchá)“- Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 09030901o poskytnutí    
                                podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního    
                                programu Životní prostředí________________________________________ 
        

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e   
 
uzavření Dodatku č.3 ke smlouvě č. 09030901 o poskytnutí podpory ze 
Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní 
prostředí na projekt „Odkanalizování částí města Havířova – I. etapa (Dolní  
a Prostřední Suchá)“ dle přílohy 
 
p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora statutárního města Havířova pro hospodářský rozvoj  
Ing. Petra Smrčka podpisem Dodatku č.3 ke smlouvě č. 09030901 o poskytnutí 
podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci operačního 
programu Životní prostředí na projekt „Odkanalizování částí města  
Havířova – I. etapa (Dolní a Prostřední Suchá)“  

 
          Z: vedoucí OSR 
          T: 31.3.2014 
                                      
 
5052/75RM/2014 - Vyjádření k zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Program    
                                 přeshraniční  spolupráce Česká republika – Polská republika v období  
                                 2014 - 2020“ podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí_______ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e   
 
vyjádření statutárního města Havířov k  zahájení zjišťovacího řízení ke 
koncepci „Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 
v období 2014 - 2020“ podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, 
uvedené v příloze č.1 
 
p o v ě ř u j e      
 
Ing. Janu Návratovou, vedoucí odboru životního prostředí podpisem tohoto 
vyjádření  

 
          Z: vedoucí OŽP 
          T: 7.3.2014 
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5053/75RM/2014 - Počet zaměstnanců MMH od 1.5.2014_______________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s t a n o v í 
 
celkový počet zaměstnanců Magistrátu města Havířova s účinností od 1.5.2014 
na 295 
 
u k l á d á 
 
předložit návrh změny Organizačního řádu Magistrátu města Havířova 

 
          Z: tajemník MMH 
          T: 04/2014 
 
 
5054/75RM/2014 - Veřejná služba___________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. uzavření Dohody o ukončení smlouvy o organizaci a výkonu veřejné    
    služby (číslo 506/OKS/2013) k 28.2. 2014  uzavřené s Úřadem  
    práce ČR z důvodu ukončení  úhrady pojištění osob, které vykonávají    
    veřejnou službu, Úřadem práce ČR, 
 
2. uzavření pojistné smlouvy (příp. dodatku ke stávající pojistné smlouvě)    
    kryjící odpovědnost za škodu způsobenou na majetku nebo zdraví,    
    kterou osoba vykonávající veřejnou službu způsobí nebo ji bude    
    způsobena a její následnou refakturaci Úřadu práce ČR 
 

Z: vedoucí ORG 
                 vedoucí OKS 

         T: 04/2014 
 

3. uzavření smlouvy o organizaci a výkonu veřejné služby (typ B)   
    s Úřadem práce ČR dle přílohy. 
 

Z: vedoucí OKS 
          T: 04/2014 
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5055/75RM/2014 - Zpráva o činnosti Komise pro plánování sociálních služeb RMH_________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
zprávu o činnosti Komise pro plánování sociálních služeb Rady města Havířova 
za rok 2013 dle předložených příloh 

 
 
5056/75RM/2014 - Změny v Komisích RMH__________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
1. rezignaci p. Lenky Smolíkové-Gabzdylové (ODS)  
    na funkci členky Komise pro bezpečnost silničního provozu RMH  
    dle přílohy č.1 
 
2. rezignaci Ing. Tomáše Foldyny (ODS)  
    na funkci člena Komise životního prostředí RMH dle přílohy č.1 
 
j m e n u j e  
 
1. pana Mgr. Dana Stankuše (ODS)  
    do funkce člena Komise pro bezpečnost silničního provozu (BESIP) RMH 
  
2. pana Mgr. Dana Stankuše (ODS) 
    do funkce člena Komise životního prostředí RMH  

 
 
5057/75RM/2014 - Změny v Občanské komisi č. 4 Rady města Havířova___________________ 
 

Rada města Havířova 
 
j m e n u j e  
 
na základě návrhu členů občanské komise 
do funkce člena Občanské komise č. 4 pro část města Havířov-Prostřední Suchá 
pana Jaroslava Chromce 
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5058/75RM/2014 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova___________ 
 

Rada města Havířova  
  
b e r e   n a   v ě d o m í  
  
informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova, které budou 
řešeny v rámci pracovního pořádku Magistrátu města Havířova 

 
 
 
 
 
 
 
………………………………….....                                     ...…..…….……………………... 
 
Ing. Zdeněk OSMANCZYK                                  Ing. Eduard HECZKO 
primátor města                  náměstek primátora 
                                                                                                pro ekonomiku a správu majetku 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UUU   SSS   NNN   EEE   SSS   EEE   NNN   ÍÍÍ   
ze 76. schůze Rady města Havířova 

konané dne 26.3.2014 

 
v zasedací místnosti Rady města Havířova 

na Magistrátu města Havířova 
ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město 

ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE 
 
 
 
 

I.část 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Č.jed.  KP/19 746/Rch/2014 
V Havířově dne  27.3. 2014 
Zapsala:  Veronika Richterová DiS., odd. kancelář primátora 
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PPŘŘEEHHLLEEDD  UUSSNNEESSEENNÍÍ 
přijatých na 76. schůzi Rady města Havířova, konané dne 26.3.2014 – I. část  

 
5059/76RM/2014 - Určení ověřovatele zápisu pro 76. schůzi RMH, konanou dne 26.3.2014 
                                 
5060/76RM/2014 - Schválení ověření zápisu ze 75. schůze Rady města Havířova 
 
5061/76RM/2014 - Schválení programu 76. schůze RMH, konané dne 26.3.2014 

 
5062/76RM/2014 - Kontrola plnění usnesení RMH 

  
5063/76RM/2014 - Zahraniční pracovní cesta do partnerského města Jastrzębie-Zdrój  
                                v Polsku 
   
5064/76RM/2014 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 

 
5065/76RM/2014 - Záměry statutárního města Havířova pronajmout byty 

 
5066/76RM/2014 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí   
                                nájmu bytů 
 
5067/76RM/2014 - VZ/2/ŠK/MRA/14 - „Výměna oken v ZŠ Kpt. Jasioka 57/658,  
                                 Havířov – Prostřední Suchá“ (stavba č. 14006) - vyhlášení  
                                 zadávacího řízení 
 
5068/76RM/2014 - VZ/3/ŠK/MRA/14 - „Stavební úpravy – rozšíření MŠ Frýdecká 39/451,  
                                 Havířov - Bludovice“ (stavba č. 13010) - vyhlášení zadávacího řízení 
 
5069/76RM/2014 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období  
                                leden – prosinec 2013 
 
5070/76RM/2014 - Návrh úprav rozpočtu I. na rok 2014 – rozpočtová opatření č. 1. – 27. 
 
5071/76RM/2014 - Monitoring hospodaření obcí 
 
5072/76RM/2014 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Kateřina Volková  
                                 a Jaroslav Šimončič         
 
5073/76RM/2014 - Přidělení konkrétních obecních bytů         
 
5074/76RM/2014 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů        
 
5075/76RM/2014 - Uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu – Antonín Jursa        
 
5076/76RM/2014 - Zásady hospodaření s majetkem města 
 
5077/76RM/2014 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 2517/1, k.ú. Bludovice  
 
5078/76RM/2014 - Záměr prodeje části pozemku parc.č.  249, k.ú. Bludovice 
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5079/76RM/2014 - Záměr prodeje části nemovité věci – zastavěného pozemku a samostatné     
                                přístavby zdravotního střediska na Dlouhé tř. č. p. 1134/83,  
                                Havířov-Podlesí 
 
5080/76RM/2014 - Záměr darovat veřejné části kanalizačních přípojek a vypořádání   
                                dokončených stok v rámci stavby: „Odkanalizování Havířova  
                                – městská část Dolní Datyně“ 
 
5081/76RM/2014 - Záměr darovat veřejné části kanalizačních přípojek  a vypořádání    
                                dokončených stok v rámci stavby: „Odkanalizování Havířova  
                                – městská část Dolní Datyně, Dolní Suchá a Prostřední Suchá“ - I. část            
 
5082/76RM/2014 - Služebnost umístění a provozování plynové kotelny 
 
5083/76RM/2014 - Prodej nemovité věci – pozemku parc. č. 2538/1 a budovy č. p. 144,  
                                k.ú. Bludovice, ul. Padlých hrdinů 47, Havířov-Životice 
           
5084/76RM/2014 - Prodej části pozemku parc.č. 113/1, k.ú.  Bludovice - změna podmínek 
 
5085/76RM/2014 - Záměr výpůjčky části pozemku parc.č. 306, k.ú.  Bludovice 
 
5086/76RM/2014 - Prodej části pozemku parc.č. 306, k.ú.  Bludovice 
           
5087/76RM/2014 - Prodej pozemku parc.č. 1629/52, k.ú. Bludovice 
          
5088/76RM/2014 - Prodej pozemků parc.č. 1629/50 a 1629/102, k.ú. Bludovice 
 
5089/76RM/2014 - Prodej pozemku parc.č. 1535/44, k.ú.  Šumbark 
 
5090/76RM/2014 - Výstavba „Centra bydlení pro seniory“ v Havířově-Šumbarku  
                                 – změna rozhodnutí  o prodeji pozemků   

 
5091/76RM/2014 - Převod části pozemku parc.č. 1231/38, k.ú. Prostřední Suchá  
                                nad krytem CO – tribuny včetně venkovních úprav a  stavěče kuželek 
 
5092/76RM/2014 - Nabídka na odkoupení pozemků v k.ú.  Prostřední Suchá,  
                                k.ú. Horní Suchá a k.ú. Šumbark 

 
5093/76RM/2014 - Odkoupení areálu hotelového domu Merkur, včetně pozemků 
           
5094/76RM/2014 - Odkoupení  nemovité věci - pozemku parc. č. 715 a budovy č. p. 861,  
                                k.ú. Šumbark 
         
5095/76RM/2014 - Žádost o změnu podmínek kupní smlouvy – spol. TURČINA s.r.o. 
 
5096/76RM/2014 - Směna části pozemku parc. č. 1707/1 v majetku města, za část pozemku  
                                parc. č. 1707/2, v k. ú. Šumbark     
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UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ 
ze 76. schůze Rady města Havířova, konané dne 26.3.2014 - I. část 

 
5059/76RM/2014 - Určení ověřovatele zápisu pro 76. schůzi RMH, konanou dne 26.3.2014___ 
                                 

Rada města Havířova  
   
u r č u j e  
 
jako ověřovatelku zápisu ze 76. schůze Rady města Havířova,  
konané dne 26.3.2014 

                                                                                  Evu RADOVOU                      
________________________________________________________________________________ 

 
5060/76RM/2014 - Schválení ověření zápisu ze 75. schůze Rady města Havířova____________ 
 

Rada města Havířova  
 
b e r e   n a   v ě d o m í   
 
zprávu ověřovatele zápisu ze 75. schůze Rady města Havířova,  
konané dne 5.3.2014 

________________________________________________________________________________ 
 
5061/76RM/2014 - Schválení programu 76. schůze RMH, konané dne 26.3.2014____________ 

 
Rada města Havířova 
  
s c h v a l u j e 
 
program 76. schůze Rady města Havířova, konané dne 26.3.2014  
dle upravené přílohy  

________________________________________________________________________________ 
 
5062/76RM/2014 - Kontrola plnění usnesení RMH_____________________________________ 

  
Rada města Havířova 
  
b e r e   n a   v ě d o m í   
  
zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova  
 
s c h v a l u j e 
 
prodloužení termínů splnění usnesení: 

 
4291/62RM/2013 Revitalizace zeleně na území statutárního města Havířov 

– zahájení  zjednodušeného podlimitního řízení 
4449/65RM/2013 Zřízení věcných břemen 
4451/65RM/2013 Zřízení věcných břemen ve prospěch spol. SMP Net,s.r.o.  
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4827/72RM/2013 Změna podmínek vypořádání věcného břemene na 
pozemcích města,    v rámci stavby: „Regenerace náměstí 
Nad Terasou v Havířově – Podlesí“    

4829/72RM/2013 Smlouvy o výpůjčce a budoucích smlouvách o zřízení 
věcného břemene ve prospěch společnosti RWE  
GasNet, s.r.o. 

4832/72RM/2013 Zřízení věcných břemen    
4835/72RM/2013 Pronájmy nebytových prostor  
 
v y p o u š t í 

 
4138/60RM/2013 Pronájem a výpůjčka pozemků v k.ú. Havířov-město pro 

výstavbu  restaurace McDonald´s  
4482/65RM/2013 Stavba č. 4034, 7076 „Splašková kanalizace Bludovice a 

Dolní Datyně“ – uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo 
č. 1818/OIV/2011 

4544/67RM/2013 Pověření představenstva společnosti Technické služby 
Havířov a.s. rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu 

4814/72RM/2013 Dohoda o smluvních službách souvisejících 
s provozováním kanalizace pro veřejnou potřebu 
uzavřená s Technickými službami Havířov a.s. - Ceník 
provozovatele na r. 2014 

4831/72RM/2013 Zřízení věcného břemene ve prospěch spol. ČEZ 
Distribuce, a.s. 

4952/74RM/2014 Dodatek č. 11 ke smlouvě o závazku veřejné služby 
k zajištění městské hromadné dopravy (MHD) na území 
statutárního města Havířov v r. 2014, uzavřené  
s dopravcem ČSAD Havířov a.s. 

4953/74RM/2014 Dodatek č. 11 a Dodatek č. 12 ke smlouvám o závazku 
veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě 
k zajištění ostatní dopravní obslužnosti území města 
Havířova v r. 2014          

4963/74RM/2014 Pronájem části pozemku parc.č.1374/63, k.ú. Šumbark 
4964/74RM/2014 Prodloužení pronájmu částí pozemků parc.č. 1531/3  

a 1420,k.ú. Havířov-město 
4965/74RM/2014 Prodloužení pronájmu částí pozemků parc.č. 3727, 281,  

k.ú. Havířov – město, za účelem vyhrazených stání pro 
vozidla taxi 

4966/74RM/2014 Ukončení nájemní smlouvy dohodou 
4988/74RM/2014 Vyvěšení tibetské vlajky 
4991/74RM/2014 OŘ/19/OSV/13 – „Rekondičně-ozdravné pobyty 

v Chorvatsku v r. 2014 – 2017“ – rozhodnutí o výběru 
nejvhodnější nabídky 

5002/75RM/2014 Záměry statutárního města Havířova pronajmout byty 
5003/75RM/2014 Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 
5022/75RM/2014 Pronájem pozemku parc.č. 606/3, k.ú. Bludovice 
5023/75RM/2014 Uzavření dodatku č. 1 příkazní smlouvy na správu 

vodovodu v areálu bývalého dolu Dukla 
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5025/75RM/2014 Ukončení nájmu garáže dohodou  
Záměr pronájmu části nemovité věci - garáže v obytném 
domě ul. Marie Pujmanové 8, Havířov-Šumbark, formou 
veřejné soutěže 

5032/75RM/2014 Zásady hospodaření s majetkem města 
5037/75RM/2014 Schválení plánů rozvoje základních škol a střediska 

volného času zřízených statutárním městem Havířov 
5043/75RM/2014 „Rekondičně-ozdravné pobyty v Chorvatsku v r. 2015-

2017“  – předběžné oznámení veřejné zakázky      
5047/75RM/2014 „Centrum dopravní výchovy, dětské dopravní hřiště“ 

(číslo stavby 6098)- předběžné oznámení veřejné zakázky 
5049/75RM/2014 „Park za KD Radost Havířov - Parkovací stání na ul. 

V Parku a Sadová - LOKALITA 1“ -  předběžné 
oznámení veřejné zakázky  

5051/75RM/2014 Projekt„Odkanalizování částí města Havířova – I. etapa 
(Dolní a Prostřední Suchá)“- Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 
09030901o poskytnutí podpory ze Státního fondu 
životního prostředí ČR v rámci Operačního programu 
Životní prostředí     

5052/75RM/2014 Vyjádření k zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci 
„Program přeshraniční spolupráce Česká republika – 
Polská republika v období 2014 - 2020“ podle zákona  
o posuzování vlivů na životní prostředí 

________________________________________________________________________________ 
 
5063/76RM/2014 - Zahraniční pracovní cesta do partnerského města Jastrzębie-Zdrój  
                                v Polsku_________________________________________________________ 
   

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zahraniční pracovní cestu RSDr. Josefu Slowikovi, CSc., členu Komise  
pro regionální spolupráci a partnerské vztahy RMH, dne 26.3.2014 do 
Jastrzębie-Zdrój v Polsku, na pietní akt spojený s kladením věnců u příležitosti 
69. výročí osvobození města   

________________________________________________________________________________ 
 
5064/76RM/2014 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova_______________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
přidělení bytu příslušného čísla uvedeným žadatelům  
 
- č.4, o velikosti 1+2, II.Ktg.  na ulici Dukelská 695/11c Havířov- Šumbark     
   Květě Jedinákové  
- č.11, o velikosti 1+2, na ulici 17.listopadu 1252/12 Havířov- Podlesí  
   Dagmar Bilové 
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- č.5, o velikosti 1+3, na ulici Slovanská 1222/5 Havířov- Město   
   Taťáně Valoškové 
- č.2, o velikosti 1+3, na ulici Na Nábřeží 751/139 Havířov- Město  
   Jakubu Doboszovi 
- č.48, o velikosti 0+1, na ulici Kubelíková 1316/10   Havířov- Podlesí  
   Marku Linzerovi 
- č.6, o velikosti 1+2, II.Ktg.  na ulici Obránců míru 619/3 Havířov- Šumbark  
   Anně Stasíkové  
- č.40, o velikosti 1+3, na ulici Jedlová 494/4 Havířov – Šumbark   
   Radovanu Anlaufovi 
- č.44, o velikosti 1+3, na ulici Mládí 1148/25, Havířov – Šumbark  
   Josefu Bartošovi 
- č.11, o velikosti 1+3, na ulici Nákupní 473/11, Havířov – Šumbark  
   Daně Szlachtové 
- č.10, o velikosti 1+3, na ulici Nákupní 426/1, Havířov – Šumbark  
   Romanu Škorpíkovi 
- č.9, o velikosti 1+3, na ulici Obránců míru 1193/10, Havířov – Šumbark   
   Štefanu Bužovi  
- č.6, o velikosti 1+4, na ulici Slovanská 1219/2  Havířov – Město  
   Ing. Antonínu Bilkovi  
- č.15, o velikosti 1+4, na ulici Slovanská 1219/2, Havířov – Město  
   Romanu Mrozińskému  
- č.2, o velikosti 1+4, na ulici Mánesova 980/32, Havířov – Město  
   Miroslavu Borákovi  
- č.144, o velikosti 0+2, na ulici Střední 504/3, Havířov – Šumbark  
   Josefě Burešové  
- č.145, o velikosti 1+2, na ulici Střední 504/3, Havířov – Šumbark  
   Zdeňkovi Waneckému  
- č.159, o velikosti 1+2, na ulici Střední 504/3 , Havířov – Šumbark  
   Josefu Savkovi  
 
p o v ě ř u j e 
 
MRA s.r.o., k uzavření nájemních smluv s výše uvedenými žadateli  

  
  Z: ředitel MRA s.r.o. 
  T: 1.4.2014 
  
 
5065/76RM/2014 - Záměry statutárního města Havířova pronajmout byty_________________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr statutárního města Havířova pronajmout byty  
 
- č.5 o velikosti 1+2 na ulici Stavbařská 296/1  v Havířově-Městě  
  dle přílohy č.1   
- č.1 o velikosti 1+1 na ulici Sukova 819/2 v Havířově –Městě  
  dle přílohy č. 2 
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- č.14 o velikosti 1+2 na ulici Makarenkova 515/10 v Havířově-Městě  
  dle přílohy č.3  
- č.15 o velikosti 1+2 na ulici Antala Staška 1088/5 v Havířově-Městě  
  dle přílohy č. 4 
- č.11 o velikosti 1+2 na ulici Národní třída 577/4 v Havířově-Městě  
  dle přílohy č. 5 
- č.7 o velikosti 1+3 na ulici A.S.Puškina 909/5 v Havířově-Městě  
  dle přílohy č.6 
- č.11 o velikosti 1+2 na ulici Dlouhá třída 900/20 v Havířově-Městě  
  dle přílohy č.7 
- č.4 o velikosti 1+2 na ulici Zednická 317/8 v Havířově-Městě  
  dle přílohy č. 8 
- č.7 o velikosti 1+3 na ulici K.V.Raise 1082/8 v Havířově-Městě  
  dle přílohy č. 9 
- č.1 o velikosti 1+3 na ulici Klidná 778/20 v Havířově-Městě  
  dle přílohy č.10 
- č.23 o velikosti 1+3 na ulici 17.listopadu 1106/26 v Havířově-Podlesí    
  dle přílohy č.11 
- č.29 o velikosti 1+1 na ulici Jaroslava Vrchlického 1467/40  
  v Havířově-Podlesí dle přílohy č.12 
- č.24 o velikosti 1+2 na ulici Jaroslava Vrchlického 1481/12  
  v Havířově-Podlesí dle přílohy č.13 
- č.11 o velikosti 1+2 na ulici 17.listopadu 1255/6 v Havířově –Podlesí  
  dle přílohy č. 14 
- č.4 o velikosti 1+3 na ulici Dlouhá třída 1120/81d v Havířově-Podlesí  
  dle přílohy č.15 
- č.1 o velikosti 1+3 na ulici Moravská 477/39 v Havířově-Šumbark  
  dle přílohy č. 16 
- č.5 o velikosti 1+2 na ulici Mládí 1144/22 v Havířově-Šumbark  
  dle přílohy č. 17 
- č.18 o velikosti 1+3 na ulici Nákupní 471/7 v Havířově-Šumbark  
  dle přílohy č. 18 
- č.10 o velikosti 1+2 na ulici Nákupní 420/12 v Havířově-Šumbark  
  dle přílohy č. 19 
- č.2 o velikosti 1+5 na ulici Heleny Malířové 1154/6 v Havířově-Šumbark  
  dle přílohy č. 20 
- č.8 o velikosti 1+3 na ulici Konzumní 380/22 v Havířově-Šumbark  
  dle přílohy č. 21 
- č.11 o velikosti 1+3 na ulici Moravská 389/1 v Havířově-Šumbark  
  dle přílohy č. 22 
- č.4 o velikosti 1+3 na ulici Konzumní 384/18 v Havířově-Šumbark  
  dle přílohy č. 23 
- č.13 o velikosti 1+3 na ulici Nákupní 471/7 v Havířově-Šumbark  
  dle přílohy č. 24 
- č.37 o velikosti 1+3 na ulici Jarošova 1194/31b v Havířově-Šumbark  
  dle přílohy č. 25 
- č.10 o velikosti 1+2 na ulici Moravská 391/5 v Havířově-Šumbark  
  dle přílohy č. 26 
- č.12 o velikosti 1+3 na ulici Školní 271/32 v Havířově-Šumbark  
  dle přílohy č. 27 
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- č.3 o velikosti 1+3 na ulici Marie Pujmanové 1121/22 v Havířově-Šumbark  
  dle přílohy č. 28 
- č.2 o velikosti 1+5 na ulici Emy Destinnové 1165/14 v Havířově-Šumbark  
  dle přílohy č. 29 
- č.25 o velikosti 1+3 na ulici Akátová 458/1 v Havířově-Šumbark  
  dle přílohy č. 30 
- č.4 o velikosti 1+2 II.Ktg. na ulici Dukelská 693/11a v Havířově-Šumbark  
  dle přílohy č. 31 
- č.7 o velikosti 1+2 na ulici Moravská 476/41 v Havířově-Šumbark  
  dle přílohy č. 32 
- č.14 o velikosti 1+2 na ulici Mládí 1099/8 v Havířově-Šumbark  
  dle přílohy č. 33 
- č.9 o velikosti 1+2 na ulici Mládí 1144/22 v Havířově-Šumbark  
  dle přílohy č. 34 
- č.21 o velikosti 1+2 na ulici Mládí 1144/22 v Havířově-Šumbark  
  dle přílohy č. 35 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Pavola Jantoše podpisem 
záměrů pronájmu dle přílohy 1-35 

  
  Z: ředitel MRA s.r.o. 
  T: 31.3.2014 
 
 
5066/76RM/2014 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí   
                                nájmu bytů______________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města přidělených MRA, s.r.o.    
    jednotlivým  nájemcům v období od 1.3.2014 do 15.3.2014   na  základě     
    samostatného usnesení rady města, dle přílohy č.1  
 
2. podání výpovědí  nájmu bytů v zastoupení MRA, s.r.o., dle přílohy č.2,   
    z důvodu dluhu na nájemném nebo jiného porušení povinností nájemce 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
1. dohody o splátkách dlužného nájemného a služeb dle přílohy č.3  
2. prominuté poplatky z prodlení dle přílohy č.4 
3. přehled nadlimitního počtu osob dle přílohy č.5 
4. vyřízení námitek proti výpovědím nájmu bytů dle přílohy č.6      
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5067/76RM/2014 - VZ/2/ŠK/MRA/14 - „Výměna oken v ZŠ Kpt. Jasioka 57/658,  
                                 Havířov – Prostřední Suchá“ (stavba č. 14006) - vyhlášení  
                                 zadávacího řízení________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební  
    práce „Výměna oken v ZŠ Kpt. Jasioka 57/658, Havířov – Prostřední Suchá“ 
 
    rozdělení předmětu plnění na části:  ne 
    následné zakázky (opce):   ne  
 
2. dílčí plnění:     ano 
  poskytnutí zálohy:                              ne        
  čerpání dotace:                                    ne 
      
3.   výše požadované kauce   110.000,- Kč 
 
4.  odeslání výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace těmto  
     uchazečům: 
 
     - A.O.P. s.r.o., Denisova 2916/9, 750 02 Přerov, IČ 60749385 
     -  Slovacom, s.r.o., Okrajová 1634/4a, 736 01 Havířov – Podlesí,  
        IČ 29461995 
     - ALWIN START s.r.o., Volenská 1680, 739 34 Šenov, IČ 25382314 
     - MEROPS spol. s r.o., Strojnická 374, 735 62 Český Těšín, IČ 25394282 
     - DEC – PLAST, spol. s r.o., Místecká 1111, 742 58 Příbor, IČ 61943592
     
5.  varianty nabídky:                                ne 
 
6.  dobu realizace veřejné zakázky:  předpokládané zahájení: 07/2014  
                                                                ukončení: do 45 kalendářních dnů od                   
                                                                                 podpisu smlouvy 
 
7.  základní hodnotící kritérium:    nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH  
                                                                     
8.  ostatní podmínky:  
     - požadavek na předložení pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za  
       škodu s pojistným plněním v minimální výši 1.500.000,- před podpisem  
       smlouvy se zhotovitelem 
     - záruční doba min. 60 měsíců 
 
 9.  základní kvalifikační předpoklady:    v rozsahu § 53 odst. 1 zákona č.   
                                                                  137/2006 Sb., o veřejných zakázkách                     
                                                                  ve znění pozdějších předpisů 
                                                                  (dále  jen „zákon“) – čestným  
                                                                  prohlášením ne starším 90 dnů ke dni  
                                                                  podání nabídky 
 



 
 

USNESENÍ 
ze 76. schůze Rady města Havířova 

konané dne 26.3.2014 
 

11 

10.  profesní kvalifikační předpoklady: - výpis z obchodního rejstříku, pokud je    
                                                                  v něm uchazeč zapsán, či výpis z jiné  
                                                                  obdobné evidence, pokud je v ní 
                                                                  uchazeč zapsán, ne starším 90 dnů ke    
                                                                  dni podání nabídky 
 
                                                               -  doklad o oprávnění k podnikání 
                                                                  rozsahu odpovídajícímu předmětu 
                                                                  veřejné zakázky, zejména doklad  
                                                                  prokazující příslušné živnostenské  
                                                                  oprávnění či licenci 
 
11.  ekonomická a finanční způsobilost: - čestné prohlášení o ekonomické  
                                                                    a finanční  způsobilosti splnit  
                                                                    veřejnou zakázku 
 
12. technické kvalifikační předpoklady: - seznam významných dodávek 
                                                                   obdobného charakteru realizovaných  
                                                                   v posledních 5 letech, vč. min. 3 
                                                                   osvědčení (referenčních listů)  
                                                                   objednatelů o realizování v seznamu 
                                                                   uvedených dodávek v min. hodnotě                  
                                                                   2.900.000,- Kč bez DPH/ 1 dodávka  
 
13.  jmenování členů Hodnotící komise včetně náhradníků  
       člen                                        náhradník 
      1. Ing. Pavol Jantoš                          Bc. Daniel Pawlas                       
      2. Ing. Martina Dresslerová             Ing. Marcela Kasalíková 
      3. Alice Hegyi                              Mgr. Jiří Jekl   
      4. Andrea Miavcová                         Gabriela Jandová 
      5. za RK: Ing. Petr Boháček             Jaromír Werner 
 
14. způsob realizace zadávacího řízení:        listinná forma 
 
p o v ě ř u j e  
 
společnost Městská realitní agentura, s.r.o., IČ: 64084744, v souladu s mandátní 
smlouvou č. 2022/OŠK/2011 ze dne 23.12.2011 realizací zadávacího řízení  
na veřejnou zakázku „Výměna oken v ZŠ Kpt. Jasioka 57/658,  
Havířov – Prostřední Suchá“ v rozsahu § 151 zákona 
 
u k l á d á  
 
vyhotovit, zveřejnit a odeslat zájemcům dle tohoto usnesení výzvu k podání 
nabídky a k prokázání kvalifikace 
     

                Z: MRA, s.r.o. 
                                                                                                                      T: 04/2014 
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5068/76RM/2014 - VZ/3/ŠK/MRA/14 - „Stavební úpravy – rozšíření MŠ Frýdecká 39/451,  
                                 Havířov - Bludovice“ (stavba č. 13010) - vyhlášení zadávacího řízení_____ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební  
    práce „Stavební úpravy - rozšíření MŠ Frýdecká 39/451, Havířov-Bludovice“ 
 
    rozdělení předmětu plnění na části:              ne 
    následné zakázky (opce):    ne  
 
2. dílčí plnění:                 ano 
    poskytnutí zálohy:                                          ne        
    čerpání dotace:                                       ne 
      
3. výše požadované kauce    80.000,- Kč 
 
4. odeslání výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace těmto uchazečům: 
 
    - IWET REAL s.r.o., Široká 590/3, 736 01 Havířov – Město, IČ: 28279930  
    - Costruzione s.r.o., Okružní 1634/4a, 736 01 Havířov - Podlesí,  
      IČ: 29448590 
    - Martin Krejčiřík, Nákupní 468/14, 736 01 Havířov – Šumbark,  
      IČ: 48818941 
    - TURČINA s.r.o., Budovatelů 771/1, 735 64 Havířov- Prostřední Suchá,  
       IČ: 25886550 
    - Stavby Zdražila s.r.o., Široká 590/3, 736 01 Havířov – Město, IČ: 29457581 
 
5.  varianty nabídky: ne 
 
6.  dobu realizace veřejné zakázky:  předpokládané zahájení: 07/2014  
                                                               ukončení: do 130 kalendářních dnů  
                                                                                od podpisu smlouvy 
 
7.  základní hodnotící kritérium:     nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH  
                                                                        
8.  ostatní podmínky:  
     - požadavek na předložení pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti  
       za škodu s pojistným plněním v minimální výši 1.500.000,- před podpisem  
       smlouvy se zhotovitelem 
     - záruční doba min. 60 měsíců 
 
9.  základní kvalifikační předpoklady:     v rozsahu § 53 odst. 1 zákona  
                                                                  č. 137/2006 Sb., o veřejných        
                                                                  zakázkách ve znění pozdějších             
                                                                  předpisů (dále  jen „zákon“) – čestným  
                                                                  prohlášením ne starším 90 dnů ke dni  
                                                                  podání nabídky 
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10.  profesní kvalifikační předpoklady: - výpis z obchodního rejstříku, pokud  
                                                                  je v něm uchazeč zapsán, či výpis  
                                                                  z jiné obdobné evidence, pokud je  
                                                                  v ní uchazeč zapsán, ne starším 90 dnů  
                                                                   ke dni podání nabídky  
                                                                - doklad o oprávnění k podnikání 
                                                                  v rozsahu odpovídajícímu předmětu  
                                                                  veřejné zakázky, zejména doklad  
                                                                  prokazující příslušné živnostenské  
                                                                  oprávnění či licenci 
 
11. ekonomická a finanční způsobilost: - čestné prohlášení o ekonomické  
                                                                  a finanční způsobilosti splnit  
                                                                  veřejnou zakázku 
 
12. technické kvalifikační předpoklady: - seznam významných dodávek  
                                                                   obdobného charakteru  
                                                                   realizovaných v posledních 5 letech,  
                                                                   vč. min. 3 osvědčení (referenčních  
                                                                   listů) objednatelů o realizování  
                                                                   v seznamu uvedených dodávek v min. 
                                                                   hodnotě 1.500.000,- Kč bez DPH/ 1  
                                                                   dodávka  

 
13.  jmenování členů Hodnotící komise včetně náhradníků  
          člen                        náhradník 
      1. Ing. Pavol Jantoš                      Bc. Daniel Pawlas                       
      2. Ing. Martina Dresslerová         Ing. Marcela Kasalíková 
      3. Alice Hegyi                          Mgr. Jiří Jekl   
      4. Andrea Miavcová                                    Gabriela Jandová 
      5. za RK: Ing. Emil Macura                        Leoš Lukaštík   
 
14. způsob realizace zadávacího řízení:        listinná forma 
 
p o v ě ř u j e  
 
společnost Městská realitní agentura, s.r.o., IČ: 64084744, v souladu s mandátní 
smlouvou č. 2022/OŠK/2011 ze dne 23.12.2011 realizací zadávacího řízení  
na veřejnou zakázku „Stavební úpravy – rozšíření MŠ Frýdecká 39/451, 
Havířov – Bludovice“ v rozsahu § 151 zákona 
 
u k l á d á  
 

   vyhotovit, zveřejnit a odeslat zájemcům dle tohoto usnesení výzvu k podání 
nabídky a k prokázání kvalifikace 

 
                Z: MRA, s.r.o. 

T: 04/2014 
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5069/76RM/2014 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období  
                                leden – prosinec 2013______________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
 
vzít na vědomí 
plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období  
leden – prosinec 2013, dle důvodové zprávy a příloh. 

 
 
5070/76RM/2014 - Návrh úprav rozpočtu I. na rok 2014 – rozpočtová opatření č. 1. – 27._____ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
  
rozpočtová opatření č. 25. až 27., dle důvodové zprávy 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova 
 
vzít na vědomí 
rozpočtová opatření č. 25. až 27., dle důvodové zprávy 
 
schválit 
a) rozpočtová opatření č. 1. – 24., dle důvodové zprávy 
b) na základě rozpočtových opatření č. 1. – 27. tyto nové závazné ukazatele  
    rozpočtu města Havířova na rok 2014: 
 
I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4) 1 774 781,02 tis. Kč 
z toho: tř. 1 - daňové příjmy 862 973,00 tis. Kč 

 
tř. 2 - nedaňové příjmy 28 007,27 tis. Kč 

 
tř. 3 - kapitálové příjmy 19 795,00 tis. Kč 

 
tř. 4 - přijaté transfery 864 005,75 tis. Kč 

    II. Výdaje celkem (a> + b>) 1 941 383,70 tis. Kč 
a) výdaje organizačních jednotek MMH 1 606 866,56 tis. Kč 
z toho: odbor životního prostředí 792,99 tis. Kč 

 
odbor školství a kultury 35 501,00 tis. Kč 

 
odbor územního rozvoje 654,00 tis. Kč 

 
stavební a silniční správní úřad 30,00 tis. Kč 

 
odbor organizační 218 517,97 tis. Kč 

 
odbor sociálních věcí 15 456,30 tis. Kč 

 
odbor komunálních služeb 265 725,00 tis. Kč 

 
odbor investiční výstavby 447 306,00 tis. Kč 

 
odbor správy majetku 21 633,00 tis. Kč 
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Městská policie Havířov 73 814,60 tis. Kč 

 
odbor ekonomický 512 659,70 tis. Kč 

 
oddělení strategického rozvoje 4 837,00 tis. Kč 

 
oddělení kanceláře primátora 9 939,00 tis. Kč 

    b) příspěvky organizacím 334 517,14 tis. Kč 
z toho: MŠ Balzacova 770,00 tis. Kč 

 
MŠ Čelákovského 840,00 tis. Kč 

 
MŠ ČSA 860,00 tis. Kč 

 
MŠ E. Holuba 1 004,00 tis. Kč 

 
MŠ Horymírova 860,00 tis. Kč 

 
MŠ Kosmonautů 720,00 tis. Kč 

 
MŠ Lípová 1 550,00 tis. Kč 

 
MŠ Mládí 980,00 tis. Kč 

 
MŠ Moravská 1 500,00 tis. Kč 

 
MŠ Okružní 650,00 tis. Kč 

 
MŠ Petřvaldská 2 360,00 tis. Kč 

 
MŠ Přímá 950,00 tis. Kč 

 
MŠ Puškinova 780,00 tis. Kč 

 
MŠ Radniční 810,00 tis. Kč 

 
MŠ Resslova 680,00 tis. Kč 

 
MŠ Sukova 790,00 tis. Kč 

 
MŠ Švabinského 790,00 tis. Kč 

 
MŠ U Jeslí 570,00 tis. Kč 

 
MŠ U Stromovky 1 030,00 tis. Kč 

 
MŠ U Topolů 590,00 tis. Kč 

 
ZŠ 1. Máje 3 799,00 tis. Kč 

 
ZŠ F. Hrubína 2 482,00 tis. Kč 

 
ZŠ a MŠ Frýdecká 3 070,00 tis. Kč 

 
ZŠ Gen. Svobody 3 768,00 tis. Kč 

 
ZŠ Gorkého 3 282,00 tis. Kč 

 
ZŠ Jarošova 2 309,00 tis. Kč 

 
ZŠ K. Světlé 2 873,00 tis. Kč 

 
ZŠ Kpt. Jasioka 3 240,00 tis. Kč 

 
ZŠ M. Kudeříkové 3 772,00 tis. Kč 

 
ZŠ M. Pujmanové 3 524,00 tis. Kč 

 
ZŠ Mládežnická 3 046,00 tis. Kč 

 
ZŠ Moravská 5 095,00 tis. Kč 

 
ZŠ a MŠ Na Nábřeží 5 750,00 tis. Kč 

 
ZŠ a MŠ Selská 956,00 tis. Kč 

 
ZŠ Školní 2 543,00 tis. Kč 

 
ZŠ a MŠ Zelená 1 113,00 tis. Kč 

 
ZŠ Žákovská 5 653,00 tis. Kč 

 
ASTERIX - Středisko volného času Havířov 2 750,00 tis. Kč 

 
Domov seniorů Havířov 37 542,32 tis. Kč 

 
Městská knihovna Havířov 18 815,00 tis. Kč 

 
Městské kulturní středisko Havířov 42 864,47 tis. Kč 

 

SANTÉ - Centrum ambulantních a 
pobytových sociálních služeb Havířov 12 888,00 tis. Kč 

 
Sociální služby města Havířova 33 661,00 tis. Kč 
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Správa sportovních a rekreačních zařízení 
Havířov 39 699,14 tis. Kč 

 
Ostatní dotace a dary 70 938,21 tis. Kč 

    III. Financování celkem +162 602,68 tis. Kč 
z toho: dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry) +256 294,00 tis. Kč 

 
splátky jistin úvěrů -262 974,00 tis. Kč 

 
změna stavu na bankovních účtech +169 282,68 tis. Kč 

 
 
5071/76RM/2014 - Monitoring hospodaření obcí_______________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e    
 
Zastupitelstvu města Havířova  
 
vzít na vědomí: 
a) informaci o monitoringu hospodaření obcí, dle důvodové zprávy,  
b) vyhodnocení Soustavy informativních a monitorujících ukazatelů (SIMU)  
    za město Havířov z údajů k 31.12.2013, dle důvodové zprávy a přílohy. 

    
 
5072/76RM/2014 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Kateřina Volková  
                                 a Jaroslav Šimončič______________________________________________         
 

Rada města Havířova 
 
n e s c h v a l u j e 
 
mimořádné přidělení obecního dvoupokojového bytu  se smluvním nájemným 
ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v  lokalitě  
Havířov-Šumbark p. Kateřině Volkové, t.b. Svornosti 86/2, Havířov - Město  
a p. Jaroslavu Šimočičovi, t.b. Svornosti 86/2, Havířov – Město  

    
 
5073/76RM/2014 - Přidělení konkrétních obecních bytů_________________________________         
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. přidělení jiného konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 12 o vel. 1+3  
    smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné  
    období v domě na ul. Petra Bezruče 1542/11 v Havířově-Podlesí  p. Radku  
    Barbulakovi, t.b. Karvinská 1190/18, Havířov-Město a p. Martině Dordové,   
    t.b. Seifertova 584, Bohumín pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se  
    jmenovanými uzavřena v souladu s platnými Zásadami     
 
2. přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 6 o vel. 1+2 se smluvním   
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    nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v domě  
    na ul. K.V. Raise 1081/10 v Havířově-Městě  p. Evě Křístkové,  
    t.b. K.V. Raise 1081/10, Havířov-Město pod podmínkou, že nájemní  
    smlouva bude se jmenovanou uzavřena v souladu s platnými Zásadami     
    s tím, že nájemné bude hrazeno měsíčně   

 
    
5074/76RM/2014 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů___________________________         
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1.  v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský  
    zákoník, přistoupení p. Zoroslava Blaha, trvale bytem Lidická 1176/52a,  
    Havířov - Šumbark  k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 10, vel. 1+2 v domě  
    na téže adrese, jehož nájemcem je matka jmenovaného p. Dagmar Podhorná 
 
2. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský    
    zákoník, přistoupení p. Michaely Džopkové, trvale bytem  Pavlovova 587/10,  
    Havířov - Město k nájemní smlouvě o nájmu bytu  č. 4,  vel. 1+2 v domě   
    na téže adrese, jehož nájemcem je babička jmenované p. Alžběta Plchová    
 
3. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský  
    zákoník, přistoupení p. Evy Nowakové, trvale bytem V.K. Klicpery 288/4,  
    Havířov - Šumbark k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 1,  vel. 1+3 v domě  
    na téže adrese, jehož nájemcem je dcera jmenované p. Veronika Tipánová  
     
4. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský  

                                    zákoník, přistoupení p. Jany Pokorné, trvale bytem Marie Majerové 645/5,  
                                    Havířov - Město k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 1,  vel. 1+4  v domě  
                                    na Jožky Jabůrkové 977/3 v Havířově-Městě, jehož nájemcem je otec  
                                    jmenované p. Lubomír Pokorný  
   
 
5075/76RM/2014 - Uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu – Antonín Jursa_______         
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 41  o vel. 1+kk  v domě  
na ul. Tesařská 321/1 v Havířově-Městě s p. Antonínem Jursou, t.b. Tesařská 
321/1, Havířov-Město, zastoupeným opatrovníkem, t.j. statutárním městem 
Havířov, pod podmínkou, že nájemní smlouva bude k předmětnému bytu  
uzavřena v souladu  se Zásadami statutárního města Havířova pro  uzavírání 
nájemních smluv k obecním bytům v domě na ul. Tesařská 1/321  
v Havířově - Městě        
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5076/76RM/2014 - Zásady hospodaření s majetkem města_______________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
 
schválit  
předložené Zásady hospodaření s majetkem města ve znění dle přílohy 
s účinností dnem schválení 

 
 
5077/76RM/2014 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 2517/1, k.ú. Bludovice_________________  
 

Rada  města Havířova 
 
d o p o r u č u j e   
 
Zastupitelstvu města Havířova  
 
schválit  
záměr prodeje pozemku parc.č. 2517/1, ost.plocha, jiná plocha o výměře  
900 m2 v kat.území Bludovice  společnosti  RQL s.r.o., se sídlem  
Havířov-Šumbark, U Jelena 109/7, IČ: 25860020  k již užívané zahradě  
a do budoucna také za účelem  rozšíření stávajícího parkoviště u objektu 
restaurace „Amerika“ 

 
   
5078/76RM/2014 - Záměr prodeje části pozemku parc.č.  249, k.ú. Bludovice_______________ 
 

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova   
 
schválit 
záměr prodeje části  pozemku parc.č. 249, k.ú. Bludovice, nově  dle 
geometrického plánu č. 3750 – 42/2013, označeného  jako parc.č. 249/2,  
ostatní plocha o výměře  27 m2,  za účelem vybudování rampy pro bezbariérový 
přístup k obytnému na ul. Dlouhá třída 52, 54 v Havířově – Podlesí, 
Stavebnímu bytovému družstvu Havířov, Hornosušská 2,  
Havířov – Prostřední Suchá, IČ:00415227,  manž. Jaroslavu a Michaele 
Bálintovým, oba bytem Přehradní 228, Pavlov, paní Andree Cygonkové, bytem 
Dlouhá třída 52, Havířov – Podlesí, panu Ladislavu Fabianovi, bytem  
Dlouhá třída 54, Havířov – Podlesí, paní Gabriele Hájkové, Dlouhá třída 52, 
Havířov – Podlesí,  panu Ing. Janu Kirschnerovi, bytem Dlouhá třída 54, 
Havířov – Podlesí,  panu Jaroslavu Kramářovi, bytem Dlouhá třída 52,  
Havířov – Podlesí, panu Michalu Kubovskému, bytem Dlouhá třída 54, 
Havířov – Podlesí, paní Marii Marszálkové, bytem Odlehlá 2,  
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Havířov – Šumbark, manž. Vladimíru a Boženě Mlýnkovým, oba bytem 
Dlouhá třída 54, Havířov – Podlesí, panu Kamilu Homolovi, bytem  
Dlouhá třída 52, panu Dominiku Rozbrojovi, bytem Dlouhá třída 52,  
Havířov – Podlesí, manž. Františku a Vojtěšce Schořovým, oba bytem  
Dlouhá třída 54, Havířov – Podlesí, manž. Igoru a Lence Vojtkovým, oba 
bytem Dlouhá třída 52, Havířov – Podlesí,  za  cenu dle znaleckého posudku  
navýšenou o  cenu za jeho zpracování 

 
 
5079/76RM/2014 - Záměr prodeje části nemovité věci – zastavěného pozemku a samostatné     
                                přístavby zdravotního střediska na Dlouhé tř. č. p. 1134/83,  
                                Havířov-Podlesí__________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
 
schválit  
záměr prodeje části nemovité věci - pozemku parc. č. 348, zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře  cca 500 m2 a části budovy (samostatné přístavby) č. p. 1134, 
Dlouhá tř. 83, Havířov-Podlesí, k.ú. Bludovice, za účelem zřízení 
zdravotnického zařízení, za minimální kupní cenu stanovenou znaleckým 
posudkem ve výši 2.700.000,- Kč, zájemce doloží k nabídce zpracovanou studii 
zdravotního střediska 

 
   
5080/76RM/2014 - Záměr darovat veřejné části kanalizačních přípojek a vypořádání   
                                dokončených stok v rámci stavby: „Odkanalizování Havířova  
                                – městská část Dolní Datyně“_______________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e   
 
Zastupitelstvu města Havířova   
 
schválit 
a)  záměr města darovat veřejné části kanalizačních přípojek k zastavěným  
     pozemkům, vybudované v rámci výstavby kanalizace na území města,   
     a to po uplynutí doby 10 let udržitelnosti projektu: „Odkanalizování    
     Havířova“ 
 
b) v rámci stavby č. 7076 „Odkanalizování Havířova – městská část  
    Dolní Datyně“, dle geometrických plánů č. 531-50A/2013, 531-50B/2013,     
    531-50C/2013, 531-50D/2013, 531-50E/2013, 531-50G/2013,  
    531-50H/2013, 531-50I/2013, 531-50J/2013, 531-50K/2013,  
    531-50L/2013, 531-50M/2013, 531-50N/2013, 531-50O/2013,  
    531-50P/2013, 531-50Q/2013,531-50S/2013, 531-50V/2013, 556-243/2013,  
    zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě spočívající v umístění, vedení,  
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    provozování a udržování kanalizační stoky, ve prospěch oprávněného  
    statutárního   města  Havířova, v rozsahu dle geometrického zaměření,   
    k pozemkům povinných a v  hodnotách pozemkových služebností níže       
    uvedených: 
 
1.  k.ú. Dolní Datyně, parc.č.  528/3, 526, v celkovém rozsahu dle GP   
     155,75 m2, včetně ochranného pásma a 1 ks šachtice 

                                      povinný: Hekera Milan, Formanská 52/3a , Havířov - Dolní Datyně  
      hodnota pozemkové služebnosti:  125,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice,  
      tj. (125,- x 155,75) + 500,-  =  19.969,- Kč 
 
2.  k.ú. Dolní Datyně, parc.č.  528/1,  v rozsahu dle GP  57 m2, včetně    
     ochranného pásma a 1 ks šachtice (bez náhrady) 
     povinný: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové 
     hodnota pozemkové služebnosti:  125,-Kč/m2 + DPH,   
     tj. (125,-  x 57)  + DPH =   7.125 + DPH 
 
3.  k.ú. Dolní Datyně, parc.č.  528/2, v rozsahu dle GP  370 m2, včetně  
     ochranného pásma a 3 ks šachtic 
     povinný: Pawlas František, Na Sosně 5/5 , Havířov - Dolní Datyně, 
     hodnota pozemkové služebnosti:  125,-Kč/m2 + 1.500,-Kč/3 ks šachtice,  
     tj. (125,-  x  370 ) +  (500,-  x  3)  =   47.750,-Kč 
 
4.  k.ú. Dolní Datyně, parc.č.  720/1,  722/4, v celkovém rozsahu dle GP   
     227,08 m2, včetně ochranného pásma  
     povinný: Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, Ostrava 
     hodnota pozemkové služebnosti:  za jednorázovou sjednanou úhradu  
     20.000,- Kč + DPH 
 
5.  k.ú. Dolní Datyně, parc.č. 94/4, 99/1, v celkovém rozsahu dle GP 541,33 m2,    
     včetně ochranného pásma a 4 ks šachtic 
     povinný: Klhůfek Stanislav a Klhůfková Gabirela, Zřídelní 12a,  
     Havířov –  Dolní Datyně 
     hodnota pozemkové služebnosti:  125,-Kč/m2 + 2.000,-Kč/4 ks šachtic,  
     tj. (125,-  x  541,33 ) +  (500,- x  4)  =   69.666,-Kč 
  
6.  k.ú. Dolní Datyně, parc.č. 103/1, v rozsahu dle GP 28,66 m2, včetně  
     ochranného pásma 
     povinný: Koštial Daniel a Koštialová Lenka, Zřídelní 10,  
     Havířov – Dolní Datyně, 
     hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2, 
     tj. 125,-  x 28,66 =  3.583,- Kč 
 
7.  k.ú. Dolní Datyně, parc.č. 103/2, v rozsahu dle GP 23,99 m2, včetně     
     ochranného pásma 
     povinný: Darebník Zdeněk, Zřídelní 10a, Havířov – Dolní Datyně 
     hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2, 
     tj. 125,-  x 23,99  =  2.999,- Kč 
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8.  k.ú. Dolní Datyně, parc.č. 114/2, v celkovém rozsahu dle GP 209,79 m2,     
     včetně ochranného pásma 
     povinný: Slíva František a Slívová Miluška, Turistická 2,  
     Havířov – Dolní Datyně, 
     hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2, 
     tj. 125,-  x  209,79  =  26.224,- Kč 
 
9.  k.ú. Dolní Datyně, parc.č 114/5, parc.č. 121, v celkovém rozsahu dle GP      
     520,82 m2, včetně ochranného pásma a 4 ks šachtic 
     povinný: Ing. Kostil Jan a Kostialová Vanda, Turistická 4,  
     Havířov – Dolní Datyně 
     hodnota pozemkové služebnosti:  125,-Kč/m2 + 2.000,-Kč/4 ks šachtic,  
     tj. (125,-  x  520,89) +  (500,-  x  4)  =   67.103,-Kč 
 
10. k.ú. Dolní Datyně, parc.č. 116/1, v rozsahu dle GP 14,55 m2, včetně    
      ochranného pásma a 1 ks šachtice 
      povinný: Kostial Marek a Kostialová Eva, Turistická 6,  
      Havířov – Dolní Datyně 
      hodnota pozemkové služebnosti:  125,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice,  
      tj. (125,-  x  14,55 ) + 500,-  =   2.319,-Kč 
 
11. k.ú. Dolní Datyně, parc.č. 132, parc.č. 704/7, v celkovém rozsahu dle GP     
      156,22 m2, včetně ochranného pásma a 1 ks šachtice 
      povinný: Troszok Jan, Nad Olšinou 1399, Šenov, 
      hodnota pozemkové služebnosti:  125,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice,  
      tj. (125,-  x  156,22 ) + 500,-  =   20.028,-Kč 
 
12. k.ú. Dolní Datyně, parc.č. 704/5, v rozsahu dle GP 86,35 m2, včetně  
      ochranného pásma a 1 ks šachtice 

                                      povinný: Vicher Dalibor a Vichrová Zuzana, Kollárova 7, Havířov - Podlesí 
      hodnota pozemkové služebnosti:  125,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice,  
      tj. (125,-  x  86,35 ) + 500,-  =   11.294,-Kč 
 
13. k.ú. Dolní Datyně, parc.č. 704/6,  v rozsahu dle GP 127,90 m2, včetně   
      ochranného pásma a 1 ks šachtice 

                                      povinný: Vrbacká Monika, Strmá 403, Šenov 
      hodnota pozemkové služebnosti:  125,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice,  
      tj. (125,-  x  127,90 ) + 500,-  =   16.488,-Kč 
 
14. k.ú. Dolní Datyně, parc.č. 704/11, v rozsahu dle GP 86,99 m2, včetně  
      ochranného pásma  
      povinný: Bystroň Jan, Zahrádkářská 1, Havířov – Dolní Datyně, 
      hodnota pozemkové služebnosti:  125,-Kč/m2,  
      tj. 125,-  x  86,99 =   10.874,-Kč 
 
15. k.ú. Dolní Datyně, parc.č. 72/7, v rozsahu dle GP 146,13 m2, včetně     
      ochranného pásma povinný: Ing. Jan Hrdina a MUDr. Jitka Hrdinová,  
      U Lesíka 2a, Havířov – Dolní Datyně, 
      hodnota pozemkové služebnosti:  125,-Kč/m2,  
      tj. 125,-  x  146,13 =   18.266,-Kč 
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16. k.ú. Dolní Datyně, parc.č.  85, 86, v celkovém rozsahu dle GP 42,79 m2,  
      včetně ochranného pásma povinný: Kolářová Marie, U Lesíka 3,   
      Havířov – Dolní Datyně, 
      hodnota pozemkové služebnosti:  125,-Kč/m2,  
      tj. 125,-  x  42,79 =  5.349,-Kč 
 
17. k.ú. Dolní Datyně, parc.č. 91, v celkovém rozsahu dle GP 73,28 m2, včetně  
      ochranného pásma a 2 ks šachtice 
      povinný: Galuszková Věra, U Lesíka 4, Havířov – Dolní Datyně, 
      hodnota pozemkové služebnosti:  400,-Kč/m2 + 1.000,-Kč/2 ks šachtice,  
      tj. (400,-  x  73,28 ) + (500 x 2)   =   30.312,-Kč 
 
18. k.ú. Dolní Datyně, parc.č. 709/1, v rozsahu dle GP 270,37  m2, včetně  
      ochranného pásma  
      povinný: Kolářová Marie, U Lesíka 3, Havířov – Dolní Datyně,  
                     Niemiecová Eva, Hulvácká 18, Ostrava 
                     Zaoralová Žofie, Vančurova 4, Františkovy Lázně, 
                     Procházková Anna, J. Kotase 18, Havířov – Dolní Datyně,  
                     dle podílů uvedených na LV  č. 483 
      hodnota pozemkové služebnosti:  125,-Kč/m2  
      tj. 125,-  x   270,37 = 33.796 Kč 
 
19. k.ú. Dolní Datyně, parc.č. 365/9, v rozsahu dle GP 39,11 m2, včetně  
      ochranného pásma 
      povinný: Staś Jan, Horní 4a, Havířov – Město,  
      hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 
      tj. 125,- x 39,11  = 4.889 Kč 
 
20. k.ú. Dolní Datyně, parc.č. 365/10, v rozsahu dle GP 19,86 m2, včetně     
      ochranného pásma 
      povinný: Kubicová Julie, Orlí 4, Havířov – Šumbark,  
      hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 
      tj. 125,- x 19,86  = 2.483 Kč 
 
21. k.ú. Dolní Datyně, parc.č. 365/11, v rozsahu dle GP 53,09  m2, včetně    
      ochranného pásma 
      povinný: Jahodová Silvie, Jelenice 7, Malý Újezd 
                     Nowák Tadeáš, Nad Terasou 14, Havířov – Podlesí 
                     Dzik Karel, A. Jiráska 11, Havířov – Podlesí 
                     Kotulová Olga, Formanská 21a, Havířov – Město, 
                     dle podílů uvedených na LV č. 355 
      hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 
      tj. 125,- x 53,09  = 6.636 Kč 
 
22. k.ú. Dolní Datyně, parc.č. 365/13, v rozsahu dle GP 35,96 m2, včetně     
      ochranného pásma 
      povinný: Staś Josef, Strmá 4, Havířov – Bludovice,  
      hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 
      tj. 125,- x 35,96  = 4.495 Kč 
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23. k.ú. Dolní Datyně, parc.č. 11/1, v rozsahu dle GP 26,99 m2, včetně     
      ochranného pásma 
      povinný: Ludmila Valica, Ruckstraße 9, 92224 Amberg, Německo, 
      hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 

      tj. 125,- x 26,99  = 3.374 Kč 
 
24. k.ú. Dolní Datyně, parc.č. 228, v rozsahu dle GP 33,86 m2, včetně  
      ochranného pásma 
      povinný: Ing. Stacha Jaromír a Stachová Věra, J. Kotase 18b,  
      Havířov – Dolní Datyně, 
      hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 
      tj. 125,- x 33,86  = 4.233 Kč 
 
25. k.ú. Dolní Datyně, parc.č. 233, v rozsahu dle GP 20,70 m2, včetně   
      ochranného pásma 
      povinný: Koštiál Pavel, J. Kotase 20, Havířov – Dolní Datyně,  
      hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 
      tj. 125,- x 20,70 = 2.588 Kč 
 
26. k.ú. Dolní Datyně, parc.č. 72/2, 72/10, v celkovém  rozsahu dle GP  
      176,79 m2, včetně ochranného pásma a 1 ks šachtice 
      povinný: Ing. Schabjuk Petr a Mgr. Schabjuková Ester, U Lesíka 2d,  
                     Havířov – Dolní Datyně 
      hodnota pozemkové služebnosti: 300,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice 
      tj. (300,- x 176,79) + 500,-  = 53.537 Kč 
 
27. k.ú. Dolní Datyně, parc.č. 72/4  v rozsahu dle GP 8,88 m2, včetně   
      ochranného pásma 
      povinný: Motyčka Josef, U Lesíka 2c, Havířov – Dolní Datyně,  
      hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 
      tj. 125,- x 8,88 = 1.110 Kč 
 
28. k.ú. Dolní Datyně, parc.č. 72/5,  v celkovém rozsahu dle GP 80,12 m2,  
      včetně ochranného pásma 
      povinný: Kosiecová Lenka, Na Pěšině 6a, Havířov – Dolní Datyně,  
                     Kosiec Tomáš, Na Pěšině 6a, Havířov - Dolní Datyně, 
                     dle podílů uvedených na LV č. 379 
      hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 
      tj. 125,- x 80,12 = 10.015 Kč 
 
29. k.ú. Dolní Datyně, parc.č. 474/4, 494, v celkovém  rozsahu dle GP  
      282,69 m2, včetně ochranného pásma a 2 ks šachtic 
      povinný: Lasoň Milan a Lasoňová Eva, Na Sosně 4,  
      Havířov – Dolní Datyně 
      hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 1.000,-Kč/2 ks šachtic 
      tj. (125,- x 282,69) + (500 x 2)  = 36.336  Kč 
 
30. k.ú. Dolní Datyně, parc.č. 509/1, v rozsahu dle GP 31,61 m2, včetně        
      ochranného pásma a 1 ks šachtice 
      povinný: Giercuszkiewiczová Libuše, Na Sosně 8, Havířov – Dolní Datyně, 
                     Hlivák Mikuláš, Mládí 14, Havířov - Šumbark 
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                     dle podílů uvedených na LV č. 124 
      hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice 
       tj. (125,- x 31,61) + 500 = 4.451 Kč 
 
31. k.ú. Dolní Datyně, parc.č. 474/6,  v rozsahu dle GP 122,75 m2, včetně  
      ochranného pásma 
      povinný: Přeček Václav, Na Sosně 3, Havířov – Dolní Datyně,  
      hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 
      tj. 125,- x 122,75 = 15.344 Kč 
 
32. k.ú. Dolní Datyně, parc.č. 49/1, v rozsahu dle GP 131,38 m2, včetně  
      ochranného pásma a 2 ks šachtic 
      povinný: MUDr. Tabášek Jiří, ČSA 11, Havířov – Město, a 
                     Ing. Tabášková Marcela, Na Desátém 25, Ostrava 
      hodnota pozemkové služebnosti: 400,-Kč/m2 + 1.000,-Kč/ 2 ks šachtic 
      tj. (400,- x 131,38) + 500 = 53.552 Kč 
 
33. k.ú. Dolní Datyně, parc.č. 66/1, v rozsahu dle GP 16,39 m2, včetně  
      ochranného pásma  

                                      povinný: MUDr. Tabášek Jiří, ČSA 11, Havířov – Město,  
                     Ing. Tabášková Marcela, Na desátém 25, Ostrava 
                     Tabášková Marcela, Desátém 25, Ostrava 
                     dle podílů uvedených na LV č. 75 
      hodnota pozemkové služebnosti: 400,-Kč/m2  
      tj. 400,- x 16,39 = 6.556 Kč 
 
34. k.ú. Dolní Datyně, parc.č. 49/5, v rozsahu dle GP 314,32 m2, včetně  
      ochranného pásma a 2 ks šachtic 

                                      povinný: Bergerová Irena, Fučíkova 38, Karviná, 
                     Klimsza Jan, K Dálku 400, Václavovice, 
                     Klimsza Teodor, Nad Tratí 14, Havířov – Dolní Suchá, 
                     dle podílů uvedených na LV č. 233 
      hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 1.000,-Kč/2 ks šachtic 
      tj. (125,- x 314,32 ) + (500 x 2) = 40.290 Kč 
 
35. k.ú. Dolní Datyně, parc.č. 49/10,  v rozsahu dle GP 197,18 m2, včetně  
      ochranného pásma 
      povinný: Páč Petr a Páčová Monika, Dlouhá třída 75, Havířov – Podlesí,  
      hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 
      tj. 125,- x 197,18 = 24.648 Kč 
 
36. k.ú. Dolní Datyně, parc.č. 60, v rozsahu dle GP 27,85 m2, včetně  
      ochranného pásma  
      povinný: Koníčková Naďa, Venkovská 1397, Šenov, 
                     Koníček Libor, 29. Dubna 11, Ostrava, 

                                                     Ghisi Eva, Březinova 24, Brno 
                                                     dle podílů uvedených na LV č. 199 

      hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2  
      tj. 125,- x  27,85  = 3.481 Kč 
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37. k.ú. Dolní Datyně, parc.č. 62/1, 63, 64,  v celkovém  rozsahu dle GP  
      181,49 m2, včetně ochranného pásma a 1 ks šachtice 
      povinný: Sachmerdová Marta, Na Pěšině 4, Havířov – Dolní Datyně 
      hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice 
      tj. (125,- x 181,49) + 500,-  = 23.186 Kč 
 
38. k.ú. Dolní Datyně, parc.č. 46,  v   rozsahu dle GP  10,79 m2, včetně  
      ochranného pásma  
      povinný: Ožanová Eva, U Mlýnku 10, Havířov – Dolní Datyně 
      hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2  
      tj. 125,- x 10,79  = 1.349 Kč 
 
39. k.ú. Dolní Datyně, parc.č. 452, 451, v celkovém  rozsahu dle GP 145,83 m2,   
      včetně ochranného pásma a 2 ks šachtice 
      povinný: Pavlisová Dagmar, Lidická 58, Havířov – Šumbark, 
                     Mokroš Jaromír U Potoka 8, Havířov – Dolní Datyně  
                     dle podílů uvedených na LV č. 206 
      hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 1.000,-Kč/2 ks šachtic 
      tj. (125,- x 145,83 ) + (500,- x 2) = 19.229 Kč 
 
40. k.ú. Dolní Datyně, parc.č. 455,  v  rozsahu dle GP  2,88 m2, včetně  
      ochranného pásma  
      povinný: Smarž Dušan, U Potoka 10, Havířov – Dolní Datyně 
      hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2  
      tj. 125,- x 2,88 = 360 Kč 
 
41. k.ú. Dolní Datyně, parc.č. 284/5, 284/6, 287, 443, 444, v celkovém  rozsahu  
      dle GP 443,37m2, včetně ochranného pásma a 3 ks šachtic 
      povinný: Urbančík Martin a Urbančíková Martina, Občanská 4,  
      Havířov –Dolní Datyně 
      hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 1.500,-Kč/3 ks šachtic 
      tj. (125,- x 443,37) + (500,- x 3 ) = 56.921 Kč 
 
42. k.ú. Dolní Datyně, parc.č. 289/1, 431/1, 430/1 v celkovém  rozsahu dle GP   
      464, 90 m2, včetně ochranného pásma a 4 ks šachtic 
      povinný: Augustinská Helga, E. Krásnohorské 25, Havířov – Podlesí 
      hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 2.000,-Kč/4 ks šachtic 
      tj. (125,- x 464,90) + (500,- x 4)  = 60.113 Kč 
 
43. k.ú. Dolní Datyně, parc.č. 289/4, 441,  v celkovém  rozsahu dle GP   
      242,48 m2, včetně ochranného pásma a 3 ks šachtic 
      povinný: Treichelová Kateřina, Šeříkova 14, Havířov - Bludovice 
      hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 1.500,-Kč/3 ks šachtic 
      tj. (125,- x 242,48) + (500,- x 3)  = 31.810 Kč 
 
44. k.ú. Dolní Datyně, parc.č. 448/2,  v  rozsahu dle GP  248,24 m2,  
      včetně ochranného pásma a 3 ks šachtic 
      povinný: Czerepaka Marek a Czerepaková Dana, U Potoka 6,   
      Havířov – Dolní Datyně 
      hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 1.500,-Kč/3 ks šachtic 
      tj. (125,- x 248,24) + (500,- x 3)  = 32.530 Kč 
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45. k.ú. Dolní Datyně, parc.č. 270  v  rozsahu dle GP  3,75 m2, včetně 
      ochranného pásma  
      povinný: Rybářová Miroslava, J. Kotase 13, Havířov – Dolní Datyně 
      hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2  
      tj. 125,- x 3,75 = 469 Kč 
 
46. k.ú. Dolní Datyně, parc.č. 712/2,  v  rozsahu dle GP  1,55 m2, včetně     
      ochranného pásma  
      povinný: Kožušník Radim, J. Kotase 30, Havířov – Dolní Datyně 
      hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2  
      tj. 125,- x 1,55 = 194 Kč 
 
47. k.ú. Dolní Datyně, parc.č. 275,  v  rozsahu dle GP  9,97 m2, včetně  
      ochranného pásma  
      povinný: Michaliková Pavla, J. Kotase 15, Havířov – Dolní Datyně 
                     Přeček Jindřich, J. Kotase 15, Havířov – Dolní Datyně 
                     dle podílů uvedených na LV č. 24 
      hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2  
      tj. 125,- x 9.97 =  1.246 Kč 
 
48. k.ú. Dolní Datyně, parc.č.289/2, 430/2, 431/2, v celkovém  rozsahu dle GP   
      299,02 m2, včetně ochranného pásma a 2 ks šachtic 
      povinný: Galgonková Božena, Ropická 46, Český Těšín, Dolní Žukov 
                     Vašut Přemysl, Soběšovice 192, 
                     Galgonek Vladislav, Hraniční 22, Olomouc, 
                     dle podílů uvedených na LV č.3 
      hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 1.000,-Kč/2 ks šachtic 
      tj. (125,- x 299,02) + (500,- x 2 ) = 38.378 Kč 
 
49. k.ú. Dolní Datyně, parc.č. 289/3, v  rozsahu dle GP  140,93 m2, včetně   
      ochranného pásma a 2 ks šachtic 
      povinný: Michalikova Pavla, J.  Kotase 15, Havířov – Dolní Datyně 
      hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 1.000,-Kč/2 ks šachtice 
      tj. (125,- x 140,93) + (500,- x 2 ) = 18.616 Kč 
 
50. k.ú. Dolní Datyně, parc.č. 289/6,  v  rozsahu dle GP  22,07 m2, včetně  
      ochranného pásma  
      povinný: Augustinský Leo, U Potoka 2, Havířov – Dolní Datyně 
      hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2  
      tj. 125,- x 22,07 = 2.759 Kč 
 
51. k.ú. Dolní Datyně, parc.č. 406/1, 406/6, 424/1, 424/10, 424/22, 407/1,407/2, 
      407/5, 408, 424/14, 424/15, 424/16, 424/17, 424/18 v celkovém rozsahu dle   
      GP  1520,88 m2, včetně ochranného pásma a 16 ks šachtic 
      povinný: MONDO – REALITY, spol. s r.o. Varšavská 96, Hulváky,Ostrava 
      hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 8.000,-Kč/16 ks šachtic  
      + DPHtj. (125,- x 1520,88) + (500,- x 16 )  + DPH =  198.110 Kč + DPH 
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52. k.ú. Dolní Datyně, parc.č. 406/3, v  rozsahu dle GP  24,56 m2, včetně    
      ochranného pásma a 1 ks šachtice 
      povinný: Ing. Štefek Vladimír a MUDr. Alena Štefková, J. Kotase 32a,  
                     Havířov – Dolní Datyně 
      hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice 
      tj. (125,- x 24,56) + 500 = 3.570 Kč 
 
53. k.ú. Dolní Datyně, parc.č. 416, v celkovém rozsahu dle GP  96,28 m2,  
      včetně ochranného pásma a 3 ks šachtic 
      povinný: Kolorz Leo, Formanská 4, Havířov – Dolní Datyně 
      hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 1.500,-Kč/3 ks šachtic 
      tj. (125,- x 96,28 ) + (500,- x 3 ) = 13.535 Kč 
 
54. k.ú. Dolní Datyně, parc.č. 562/1, 563/2 v celkovém rozsahu dle GP   
     187,53 m2, včetně ochranného pásma a 2 ks šachtic 
     povinný: Bystroňová Soňa, Zahrádkářská 1,  Havířov – Dolní Datyně 
     hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 1.000,-Kč/2 ks šachtic 
     tj. 125,- x 187,53 = 24.441 Kč 
 
55. k.ú. Dolní Datyně, parc.č. 562/3, 563/1, 568, v celkovém  rozsahu dle GP    
      883,14 m2, včetně ochranného pásma a 7 ks šachtic 
      povinný: Ing. arch. Šťastná Nina, Na Hlinikách 1,  Havířov – Dolní Datyně 
      hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 3.500,-Kč/7 ks šachtic 
      tj. 125,- x 63,08  = 113.893 Kč 
 
56. k.ú. Dolní Datyně, parc.č. 365/8, 417, v celkovém rozsahu dle GP   
      28,36 m2, včetně ochranného pásma  
      povinný: Babilon Antonín, J. Kotase 23,  Havířov – Dolní Datyně 
      hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2  
      tj. 125,- x 28,36 = 3.545 Kč 
 
57. k.ú. Dolní Datyně, parc.č. 307/2, 314/1,  v celkovém rozsahu dle GP  
      47,51 m2, včetně ochranného pásma a 1 ks šachtice 
      povinný: HRAS – zařízení hřišť, s.r.o., Zemědělská 6,  
      Havířov – Dolní Datyně 
      hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice 
      tj. (125,- x 47,51 ) + 500 =  6.439 Kč 
 
58. k.ú. Dolní Datyně, parc.č. 308/9, v  rozsahu dle GP 69 m2, včetně  
      ochranného pásma  

                                      povinný: KOOBAL Czech republic s.r.o., J. Kotase 26,  
                                                     Havířov – Dolní Datyně 

      hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2  
      tj. 125,- x 69  =  8.625 Kč 
 
59. k.ú. Dolní Datyně, parc.č. 319, 321/1,  v celkovém rozsahu dle GP  
      17,05 m2, včetně ochranného pásma  
      povinný: Kwapulinski Radek, U Nádrže 2, Havířov – Dolní Datyně 
      hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2  
      tj. 125,- x 17,05  =  2.131 Kč 
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60. k.ú. Dolní Datyně, parc.č. 324/6, 720/6,  v celkovém rozsahu dle GP  
      22,21 m2, včetně ochranného pásma  
      povinný:Ing. Svoboda Petr, Zemědělská 6, Havířov – Dolní Datyně 
      hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2  
      tj. 125,- x 22,21  =  2.776 Kč 
 
61. k.ú. Dolní Datyně, parc.č. 325/1, 383/7,  v celkovém rozsahu dle GP   
      71,38 m2, včetně ochranného pásma a 1 ks šachtice 
      povinný: Schlossarek Jiří a Schlossarková Žaneta, Zemědělská 5,  
                     Havířov – Dolní Datyně 
      hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice 
      tj. (125,- x 71,38) + 500 =  9.423 Kč 
 
62. k.ú. Dolní Datyně, parc.č. 383/1, 383/6, 724/4,  v celkovém rozsahu dle GP    
      318,95 m2, včetně ochranného pásma a 4 ks šachtic 
      povinný: Ing. Kolorz Otakar, Na Hranici 4, Havířov – Dolní Datyně 
                     Ing. Kolorz Stanislav, V Zaryjach 2a, Havířov – Dolní Datyně 
                     Kopřivová Danuše, Tarnavova 15, Ostrava 
                     Paloncy Kristina, J. Vrchlického 14, Havířov – Podlesí 
                     dle podílů uvedených na LV č. 96 
      hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 2.000,-Kč/4 ks šachtic 
      tj. (125,- x 318,95 ) + (500,- x 4 ) =  41.869 Kč 
 
63. k.ú. Dolní Datyně, parc.č. 713/2,  v  rozsahu dle GP 182,44 m2,  
      včetně ochranného pásma  
      povinný: GASING s.r.o., Kaňovice 71, Havířov  
      hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2  
      tj. 125,- x 182,44 =  22.805 Kč 
  
64. k.ú. Dolní Datyně, parc.č. 474/5, 498/1, v celkovém rozsahu dle GP   
      159,73 m2, včetně ochranného pásma a 1 ks šachtice 
       povinný: Rajdus Luboš, Na Sosně 6 , Havířov – Dolní Datyně 
       hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice 
       tj. (125,- x  159, 73) + 500 =  20.466 Kč 

 
   
5081/76RM/2014 - Záměr darovat veřejné části kanalizačních přípojek  a vypořádání    
                                dokončených stok v rámci stavby: „Odkanalizování Havířova  
                                – městská část Dolní Datyně, Dolní Suchá a Prostřední Suchá“ - I. část____            
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e   
 
Zastupitelstvu města Havířova  
 
schválit 
a)  záměr města darovat veřejné části kanalizačních přípojek k zastavěným    
    pozemkům, vybudované v rámci výstavby kanalizace na území města, a to     
    po uplynutí doby 10 let udržitelnosti projektu: „Odkanalizování Havířova“ 
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                                b) v rámci stavby „Odkanalizování Havířova – městská část Dolní Datyně,    
                                    Dolní Suchá a Prostřední Suchá, zřízení pozemkové služebnosti inženýrské         
                                    sítě, spočívající v umístění, vedení, provozování a udržování kanalizační  
                                    stoky, ve prospěch oprávněného statutárního města Havířova, v rozsahu dle  
                                    GP č. 531-50E/J/K/L/M/O/R/S/T/U/V/2013, GP č. 1135/35A/2013,  
                                    GP č. 2827-50/2013, GP 2826-50/2013, 2826-50B/2013, k pozemkům  
                                    povinných a v hodnotách pozemkových služebností níže uvedených: 

 
l.  k.ú. Dolní Datyně, parc. č. 69/1, 74, 75, 77/2, v rozsahu dle GP celkem  
    270,05 m2, včetně ochranného pásma a 3 ks šachtic  
    povinný:  Lenka Kosiecová, Na Pěšině 160/6a, Havířov – Dolní Datyně   
    hodnota pozemkové služebnosti:  125,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice,  
    tj. (125,- x 270,05) + (3 x 500,-) = 35.256,- Kč 
 
2.  k.ú. Dolní Datyně, parc. č. 284/1, 711/3, v rozsahu dle GP celkem  
     655,36 m2, včetně ochranného pásma a 5 ks šachtic  
     povinný:  Vladislav Kolorz, Na Pěšině 160/6a, Havířov – Dolní Datyně   
     hodnota pozemkové služebnosti:  125,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice,  
     tj. (125,- x 655,36) + (5 x 500,-) = 84.420,- Kč 
 
3.  k.ú. Dolní Datyně, parc. č. 706/15 dle GP, v rozsahu 229,11 m2, včetně   
     ochranného pásma  a 4 ks šachtic  
     povinný, vlastník podílu 1/21 Eugenia Przeczek, Krzywa 5/5 Katovice,   
                                                     Polsko 
                                             1/21 Janina Barbara Oleviňska, 3. Maja 117a,    
                                                     Chorzow, Polsko     
     hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice,  
     tj. (125,- x 229,11) + (4 x 500,-) = 30.639,- Kč,  
     hodnota podílu 1/21  činí 1.459,-Kč    
 
4.  k.ú. Dolní Suchá, parc. č. 1822/1 a 1824, v  rozsahu dle GP celkem  
     790,95 m2, včetně ochranného pásma a celkem 10 ks šachtic,     
      povinný: ČR - Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19,  
                     500 08 Hradec Králové, IČ: 421 96 451,  
      hodnota pozemkové služebnosti: je sjednána ve výši 100,-Kč/m2, minimálně     
      však 10.000,-Kč, + DPH,  tj. 100,- x 790,95 = 79.095,-Kč + DPH    
 
5.  k.ú. Dolní Suchá, parc. č. 1655, v  rozsahu dle GP  353,81 m2, včetně  
     ochranného pásma a 3 ks šachtic,     
     povinní: manž. Milan Muroň, Irena Muroňová, U Školy 128/14,  
                   Havířov – Dolní Suchá  
     hodnota pozemkové služebnosti: 100,-Kč/m2+ 500,-Kč/1ks šachtice,   
     tj. (100,- x 353,81) + (500,- x 3) =  36.881,-Kč     
 
6.  k.ú. Dolní Suchá, parc. č. 1876/5, v  rozsahu dle GP  16,39 m2, včetně     
     ochranného pásma bez šachtic,     
     povinní:  manž. Blakala Jindřich, Blakalová Marie, Mladé Gardy 483/2,  
                    Havířov – Město  
    hodnota pozemkové služebnosti: 100,-Kč/m2 tj. 100,- x 16,39 = 1639,-Kč   
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7.  k.ú. Dolní Suchá, parc. č. 1876/12, v  rozsahu dle GP  11,34 m2, včetně  
     ochranného pásma bez šachtic,     
     povinná:  Chvojková Eva, Generála Svobody  266/15, Havířov – Šumbark,   
     hodnota pozemkové služebnosti: 100,-Kč/m2 tj. 100,- x 11,34 = 1134,-Kč   
 
8.  k.ú. Prostřední Suchá, parc. č. 1415/1, v  rozsahu dle GP 343,91 m2, včetně   
     ochranného pásma, 5 šachtic      
     povinný: Ing. Czeslaw Šwider,  Hornosušská 1081/64,  
                    Havířov – Prostřední Suchá     
     hodnota pozemkové služebnosti: 100,-Kč/m2  + 500,-Kč/ks šachtice,  
     tj. (100,- x 343,91) + (5 x 500,-) = 36.891-Kč   
 
9.  k.ú. Prostřední Suchá, parc. č. 1896/1, v  rozsahu dle GP 45,63 m2, včetně    
     ochranného pásma, 1 ks šachtic,       
     povinní: manž Antonín Viochna, Janina Viochnová, Podolkovická 1085/9,           
                   Havířov– Prostřední Suchá,     
     hodnota pozemkové služebnosti: 100,-Kč/m2  + 500,-Kč/ks šachtice,  
     tj. (100,- x 45,63) + (1 x 500,-) = 5.063,-Kč   
 
10. k.ú. Prostřední Suchá, parc. č. 1415/9, v  rozsahu dle GP 307,19 m2, včetně    
      ochranného pásma, 2ks  šachtic      
      povinný: RICHTER-COLOR, spol.s r.o.,  Havířov –Město,  
                     Staniční 1310/12,  IČ: 253 76454     
      hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2  + 500,-Kč/ks šachtice,  
      tj. (125,- x 307,19  ) + (2 x 500,-) = 39.399,-Kč +DPH   
 
11. k.ú. Prostřední Suchá, parc. č. 1692/2, v  rozsahu dle GP 136,73 m2, včetně  
      ochranného pásma, 3ks  šachtic      
      povinný: Jednota –Jedność,  spotřební družstvo, Tovární 283/13,  
                     737 01 Český Těšín, IČ: 000 32 387       
      hodnota pozemkové služebnosti: 100,-Kč/m2  + 500,-Kč/ks šachtice,  
      tj. (100,- x 136,73) + (3 x 500,-) = 15.173,-Kč +DPH   
 
c) zřízení věcného břemene a to služebnosti inženýrské sítě spočívající     
    v umístění, vedení, provozování a udržování kanalizačních, stok, ve prospěch    
    oprávněného statutárního města Havířova, v rozsahu dle geometrického    
    zaměření, k pozemkům:  
 
12. k.ú. Dolní Datyně, parc. č. 705/1,  705/2,  705/6, 705/10, 705/14,  706/1,  
      706/5, 706/6, 706/8,  706/10,  706/11, 706/12, 723/1,  723/4, 723/5, 723/8,  
      723/9, v  rozsahu dle GP celkem 3001,12 m2, a  dále k podílu 19/21 na     
      pozemku parc. č. 706/15, v celk. rozsahu dle GP 229,11 m2, včetně   
      ochranného pásma, a celkem 28 ks šachtic, (budou vyčísleny také běžné   
      metry), 
      povinný: Moravskoslezský kraj,  zast. Správě silnic Moravskoslezského    
      kraje, se sídlem Úprkova 795, 702 23 Ostrava- Přívoz,  IČ: 000 95 711,  
      zastoupené střediskem Karviná, Bohumínská 1877/4, Karviná – Fryštát  

                                      hodnota pozemkové služebnosti: byla sjednána včetně umístění  šachtic   
                                      za zvýhodněnou  jednorázovou úhradu 1000,-Kč  + DPH,      
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13. k.ú. Prostřední Suchá, parc. č. 239/3, 2604/14, 2604/15, 2604/20,  
      v celk. rozsahu dle GP 203,74 m2, včetně ochranného pásma, a celkem  
      1 ks šachtic, (budou vyčísleny také běžné  metry),     
      povinný: Moravskoslezský kraj,  zast. Správě silnic Moravskoslezského  
      kraje, se sídlem Úprkova 795, 702 23 Ostrava- Přívoz,  IČ: 000 95 711,     
      zastoupené střediskem Karviná, Bohumínská 1877/4, Karviná – Fryštát  

                                       hodnota pozemkové služebnosti: byla sjednána včetně umístění šachtic  
                                       ve dvou smlouvách za zvýhodněnou jednorázovou úhradu,  
                                       tj. 2 x 1000,-Kč + DPH,       
 
 
5082/76RM/2014 - Služebnost umístění a provozování plynové kotelny____________________ 
 

Rada města Havířova   
 
s c h v a l u j e   
 
zřízení služebnosti  k  pozemku parc. č. 2538/1, k. ú. Bludovice spočívající v 
umístění, provozování, údržbě, opravách, revizi, rekonstrukci a odstranění 
plynové kotelny  o výměře 13,95 m2 nacházející se v přízemí stavby 
občanského vybavení č. p. 144, která je součástí pozemku parc. č. 2538/1,  
k. ú. Bludovice, ve prospěch spol. Havířovská teplárenská společnost, a.s.,  
IČ: 61974706, za jednorázovou úhradu ve výši  10.000,- Kč + DPH 
 
p o v ě ř u j e   
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem smlouvy o služebnosti 

                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                Z: vedoucí OSM 
                                                                                                                T: 30. 6. 2014 
 
 
5083/76RM/2014 - Prodej nemovité věci – pozemku parc. č. 2538/1 a budovy č. p. 144,  
                                k.ú. Bludovice, ul. Padlých hrdinů 47, Havířov-Životice_________________  
           

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova   
 
schválit  
prodej nemovité věci - pozemku parc. č. 2538/1 a budovy č. p. 144,  
k.ú. Bludovice, spol. BRISK Corporation s.r.o., IČ: 02570424, za podmínek: 
- kupní cena ve výši 3.000.000,- Kč, část kupní ceny ve výši 150.000,-  Kč  
  bude zaplacena při podpisu kupní smlouvy, zbytek kupní ceny ve výši   
  2.850.000,- Kč bude splatný do 6 měsíců od podpisu kupní smlouvy, v případě   
  odstoupení kupujícího od kupní smlouvy nebo nedodržení termínu doplatku   
  kupní ceny bude zaplacená část kupní ceny ve výši 150.000,- Kč použita jako   
  smluvní pokuta  
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- účel využití budovy: sídlo a zázemí stavební firmy a poskytování služeb   
  Občanům 
 
Kupní cena je nižší než tržní cena 4.990.000,- Kč dle posudku znalce  
z roku 2012,  s ohledem na tyto skutečnosti: 

   - zřízení služebnosti k  pozemku parc. č. 2538/1, k. ú. Bludovice spočívající  
     v umístění, provozování, údržbě, opravách, revizi, rekonstrukci a odstranění   
     plynové kotelny  o výměře 13,95 m2 nacházející se v přízemí stavby   
     občanského vybavení č. p. 144, která je součástí pozemku parc. č. 2538/1,  
     k.ú. Bludovice, ve prospěch spol. Havířovská teplárenská společnost, a.s.,  
     IČ: 61974706 

- parc. č. 2538/2, zastavěná plocha, k.ú. Bludovice, o výměře 1021 m2, není   
  předmětem  koupě 
- prodávaná nemovitá věc je pro vlastníka nadbytečný majetek a dlouhodobě  
  je neprodejná  
 
u k l á d á  
 
doložit vyjádření kupujícího ke zřízení služebnosti k  pozemku parc. č. 2538/1, 
k. ú. Bludovice 
 

Z: vedoucí OSM 
T: ZMH 7.4.2014 

 
 
5084/76RM/2014 - Prodej části pozemku parc.č. 113/1, k.ú.  Bludovice - změna podmínek____ 
 

Rada  města Havířova 
 
d o p o r u č u j e   
 
Zastupitelstvu města Havířova ve věci prodeje části pozemku parc.č. 113/1,  
k.ú. Bludovice společnosti Revize plynu HOŘAVKA s.r.o. se sídlem  
Havířov-Podlesí, Kubelíkova 1323/1a, IČ: 29453933   za účelem výstavby 
administrativní a komerční budovy 
 
zrušit  
usnesení č. 1056/23ZM/2014 ze dne 27.1.2014 , a to v části „ … s tím,  
že s budoucím kupujícím bude uzavřena 1. Smlouva o budoucí kupní  
smlouvě „……………… a v části 2. „Kupní smlouva bude uzavřena…………“  
 
schválit  
změnu usnesení č. 1056/23ZM/2014 ze dne 27.1.21014 takto: 
„…za těchto podmínek: 
a) kupní smlouva se společností bude uzavřena do 60 dnů ode dne, kdy  
    společnost doručí na odbor správy majetku pravomocné stavební povolení  
    a geometrický plán se zakreslením Pozemku s novým parcelním číslem 
b) do doby vydání platného stavebního povolení bude se společností uzavřena  
    smlouva o   budoucí kupní smlouvě (dále BKS ) s tím, že při podpisu této  
    smlouvy bude na účet města složena  záloha (jistota)  ve výši 250 000,- Kč 
c) v případě, že společnost do 2 let  od vydání pravomocného stavebního  
    povolení stavbu nezačne realizovat, město má právo od kupní smlouvy    
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    odstoupit s tím, že město uplatní smluvní pokutu  ve výši 1.000.000,- Kč 
d) v případě odstoupení budoucího kupujícího od BKS z důvodu upuštění  
    od realizace sjednaného účelu BKS, budoucí kupující uhradí městu smluvní    
    pokutu ve výši 100 000,- Kč, město vrátí uhrazenou část kupní ceny,  
    sníženou o smluvní pokutu  
e) společnost je povinna, v případě změny majetkových práv k prodanému  
    Pozemku,  převést všechny povinnosti a podmínky vyplývající z kupní  
    smlouvy na nového nabyvatele majetkových práv, v případě nedodržení této  
    podmínky město uplatní smluvní pokutu  ve výši 1.000.000,- Kč, 
f) společnost je povinna prodaný Pozemek užívat pouze ke sjednanému účelu,  
    tj. k výstavbě a následnému provozování administrativní a komerční budovy,  
    po dobu 12 let od zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí,  
    v případě nedodržení této podmínky město uplatní smluvní pokutu ve výši  
    1.000.000,- Kč,  
g) společnost je povinna zahájit provozování administrativní a komerční  
    budovy do 2 let ode dne zápisu vkladu vlastnického práva do katastru  
    nemovitostí; v případě nedodržení této podmínky, může město od kupní  
    smlouvy odstoupit s tím, že město uplatní smluvní pokutu ve výši     
    1.000.000,- Kč, 
h) v případě odstoupení od smlouvy ze strany města je společnost povinna  
    uvést Pozemek do původního stavu do 3 měsíců od doručení oznámení  
    o odstoupení od kupní smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, 

                    ch) společnost nemá právo požadovat po městu úhradu za zhodnocení  
      Pozemku,  
i) za porušení smluvních povinností a závazků stanovených společnosti v kupní  
    smlouvě město uplatní smluvní pokutu ve výši 1.000 000,- Kč za každý  
    jednotlivý případ porušení těchto povinností a závazků.                                                                 
 
a 
 
r u š í  
 
původní usnesení č. 4899/73RM/2014 ze dne 15.1.2014 o pronájmu  pozemku  
 
s c h v a l u j e  
 
záměr výpůjčky části pozemku parc.č. 113/1 o výměře 360 m2,  
kat. území Bludovice  společnosti Revize plynu HOŘAVKA s.r.o. se sídlem 
Havířov-Podlesí, Kubelíkova 1323/1a, IČ: 29453933 za účelem vybudování 
administrativní a komerční budovy včetně parkovací plochy  

 
 
5085/76RM/2014 - Záměr výpůjčky části pozemku parc.č. 306, k.ú.  Bludovice_____________ 
 

Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e         
 
záměr vypůjčky části  pozemku parc.č. 306 o výměře cca 450 m2,  
kat. území Bludovice společnosti  Gbagbos systém a.s.,  
se sídlem Havířov-Podlesí, Dlouhá třída 161/97, 
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IČ: 278 28 026 za účelem vybudování parkovacích míst pro vlastníka objektu  
na pozemku parc.č. 307, k.ú. Bludovice 

 
 
5086/76RM/2014 - Prodej části pozemku parc.č. 306, k.ú.  Bludovice______________________ 
           

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e        
 
Zastupitelstvu města Havířova  
 
schválit 
prodej části pozemku parc.č. 306 o výměře cca 450 m2, kat. území Bludovice 
(výměra bude upřesněna na základě GP) společnosti  Gbagbos systém a.s.,  
se sídlem Havířov-Podlesí, Dlouhá třída 161/97, IČ: 27828026 za účelem 
vybudování parkovacích míst pro vlastníka objektu na pozemku parc.č. 307, 
k.ú. Bludovice, a to za  tržní cenu dle  znaleckého posudku ve výši  
cca 234 000,- Kč (tj. 520,- Kč/m2) + DPH + 1 700,- Kč za zpracování 
znaleckého posudku  (dle skutečného zaměření GP)  za těchto podmínek: 
 
a) kupní smlouva se společností bude uzavřena do 60 dnů ode dne, kdy  
    společnost doručí na odbor správy majetku pravomocné stavební povolení  
    a geometrický plán se zakreslením Pozemku s novým parcelním číslem 
b) do doby vydání platného stavebního povolení bude se společností uzavřena  
    smlouva o budoucí kupní smlouvě (dále jen BKS) s tím, že při podpisu této   
    smlouvy bude na účet města složena  záloha (jistota)  ve výši 140 000,- Kč 
c) v případě, že společnost do 2 let  od vydání pravomocného stavebního  
    povolení stavbu nezačne realizovat, město má právo od kupní smlouvy  
    odstoupit s tím, že město uplatní smluvní pokutu  ve výši 500.000,- Kč, 
d) v případě odstoupení budoucího kupujícího od BKS z důvodu upuštění  
    od realizace sjednaného účelu BKS, budoucí kupující uhradí městu smluvní  
    pokutu ve výši 60 000,- Kč, město vrátí uhrazenou část kupní ceny, sníženou  
    o smluvní pokutu  
e) společnost je povinna, v případě změny majetkových práv k prodanému  
    Pozemku, převést všechny povinnosti a podmínky vyplývající z kupní  
    smlouvy na nového nabyvatele majetkových práv, v případě nedodržení této  
    podmínky město uplatní smluvní pokutu  ve výši 500.000,- Kč, 
f) společnost je povinna prodaný Pozemek užívat pouze ke sjednanému účelu,  
    tj. k parkovacích míst a jejich následnému provozování, po dobu 12 let od 
    zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí, v případě  
    nedodržení této podmínky město uplatní smluvní pokutu  
    ve výši 500.000,- Kč,  
g) společnost je povinna zahájit užívání parkovacích míst do 2 let ode dne  
    zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí; v případě  
    nedodržení této podmínky, může město od kupní smlouvy odstoupit s tím,  
    že město uplatní smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč, 
h) v případě odstoupení od smlouvy ze strany města je společnost povinna uvést  
    Pozemek do původního stavu do 3 měsíců od doručení oznámení o  
    odstoupení od kupní smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, 
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                    ch) společnost nemá právo požadovat po městu úhradu za zhodnocení   
                          Pozemku,  

i) za porušení smluvních povinností a závazků stanovených společnosti v kupní  
   smlouvě město uplatní smluvní pokutu ve výši 500 000,- Kč za každý  
   jednotlivý případ porušení těchto povinností a závazků.              

 
   
5087/76RM/2014 - Prodej pozemku parc.č. 1629/52, k.ú. Bludovice_______________________ 
          

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
 
schválit 
prodej pozemku parc.č. 1629/52, zahrada o výměře 24 m2 k.ú. Bludovice, 
manželům Vratislavu Císařovi a Zdence Císařové, bytem Jasmínová 20, 
Havířov - Bludovice, za účelem zahrady k rodinnému domu, za cenu dle 
znaleckého posudku  ve výši 10.190,-Kč  (tj. cca 425,-Kč/m2) + 950,-Kč  
za zpracování znaleckého posudku, celkem 11.140,-Kč 

 
  
5088/76RM/2014 - Prodej pozemků parc.č. 1629/50 a 1629/102, k.ú. Bludovice______________ 
 

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
 
schválit 
prodej pozemků parc.č. 1629/50, zahrada o výměře 134 m2 k.ú. Bludovice, 
parc.č. 1629/102, ostatní plocha o výměře 28 m2 k.ú. Bludovice, paní  
Ing. Dušaně Kebové, bytem Jasmínová 24, Havířov - Bludovice, za účelem 
zahrady k rodinnému domu, za cenu dle znaleckého ve výši 68.820,-Kč   
(tj. cca 425,-Kč/m2) + 950,-Kč za zpracování znaleckého posudku,  
celkem 69.770,-Kč 

     
 
5089/76RM/2014 - Prodej pozemku parc.č. 1535/44, k.ú.  Šumbark_______________________ 
 

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
 
schválit 
prodej pozemku parc.č. 1535/44, ostatní plocha o výměře 124 m2,  
k.ú. Šumbark, panu Janu Krejcarovi, bytem Petřvaldská 98/337,  
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Havířov - Šumbark, za účelem zahrady u rodinného domu, za cenu  
dle znaleckého posudku ve výši 51.510,-Kč  (tj. cca 415,-Kč/m2) +1.700,-Kč  
za zpracování znaleckého posudku, celkem 53.210,-Kč 

 
 
5090/76RM/2014 - Výstavba „Centra bydlení pro seniory“ v Havířově-Šumbarku  
                                 – změna rozhodnutí  o prodeji pozemků_____________________________   

 
Rada  města Havířova 
 
d o p o r u č u j e   
  
Zastupitelstvu města Havířova  
 
vzít na vědomí  
1. smlouvu o smlouvě budoucí zn. 94/OSM/2013 ze dne 21.3.2013 dle přílohy   
    č. 1 uzavřenou v souladu s usnesením ZMH č. 756/17ZM/2013 ze dne  
    28.1.2013 s budoucím kupujícím EBM Partner a.s.,  
    se sídlem Praha 4-Michle, Ohradní 1440/2a, IČ: 241 84 497  
    (dále jen „společnost“) 
2. zaplacení 60 % kupní ceny ve výši 199 100,- Kč dle čl. IV odst. 2 smlouvy  
    o smlouvě budoucí  
3. smlouvu o výpůjčce zn. 129/OSM/2013 uzavřenou se společností dne  
    21.3.2013 dle přílohy č. 2  
4. zpracování studie zástavby dané lokality v Havířově – Šumbarku  
    dle přílohy č. 3  
 
schválit  
změnu usnesení č. 756/17ZM/2013 ze dne 28.1.2013 takto: 
1. původní text „ … za kupní cenu celkem cca 331 800,- Kč“  
    nově zní takto: „ … za kupní cenu celkem cca 331 800,- Kč  
    navýšenou o DPH“   
2. následující podmínky prodeje části pozemků parc. č. 1692, 1693, 1695, 1696  
    a 1698/2 celkové výměře cca 1 000 m2 v kat. území Šumbark  
    (dále jen „Pozemky“) se ruší a nahrazují se novým zněním: 
                 a) podmínka v 1. odrážce „kupní smlouva bude uzavřena po vydání  
                     rozhodnutí o trvalém užívání stavby“ nově zní „ a) kupní smlouva  
                     se společností bude uzavřena do 60 dnů ode dne, kdy společnost  
                     doručí na odbor správy majetku pravomocné stavební  
                     povolení a geometrický plán se zakreslením Pozemků s novými  
                     parcelními čísly,“, 
                 b) podmínka v 8. odrážce „v případě, že investor do 2 let od vydání  
                     pravomocného územního rozhodnutí stavbu nezačne realizovat,   
                     město má právo od smlouvy o budoucí kupní smlouvě odstoupit  
                     s tím, že investor uhradí městu smluvní pokutu  
                     ve výši 250 000,- Kč“ nově zní takto „b) v případě, že společnost  
                     do 2 let  od vydání pravomocného stavebního povolení stavbu  
                     nezačne realizovat, město má právo od kupní smlouvy odstoupit  
                     s tím, že město uplatní smluvní pokutu  ve výši 3.000.000,- Kč, 
3. další podmínky prodeje: 
                 a) společnost je povinna, v případě změny majetkových práv  
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                     k prodaným Pozemkům,  převést všechny povinnosti a podmínky        
                     vyplývající z kupní smlouvy na nového nabyvatele majetkových   
                     práv, v případě nedodržení této podmínky město uplatní smluvní  
                     pokutu  ve výši 3.000.000,- Kč, 
                 b) společnost je povinna prodané Pozemky užívat pouze  
                     ke sjednanému účelu, tj. k výstavbě a následnému provozování  
                     „Centra bydlení pro seniory“, po dobu 13 let od zápisu vkladu  
                     vlastnického práva do katastru nemovitostí, v případě nedodržení  
                     této podmínky město uplatní smluvní pokutu  
                     ve výši 3.000.000,- Kč,  

                                                 c) společnost je povinna zahájit provozování „Centra bydlení pro  
                                                     seniory“ do 3 let ode dne zápisu vkladu vlastnického práva  
                                                     do katastru nemovitostí; v případě nedodržení této podmínky,  
                                                     může město od kupní smlouvy odstoupit s tím, že město uplatní  
                                                     smluvní pokutu ve výši 3.000.000,- Kč, 

                 d) v případě odstoupení od smlouvy ze strany města je společnost  
                     povinna uvést Pozemky do původního stavu do 3 měsíců  
                     od doručení oznámení o odstoupení od kupní smlouvy,  
                     nedohodnou-li se smluvní strany jinak, 

                                                 e) společnost nemá právo požadovat po městu úhradu za zhodnocení  
                                                     Pozemků,  

                 f) za porušení smluvních povinností a závazků stanovených  
                     společnosti v kupní smlouvě město uplatní smluvní pokutu  
                     ve výši 3 000 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení  
                     těchto povinností a závazků. 

                                                                 
 
5091/76RM/2014 - Převod části pozemku parc.č. 1231/38, k.ú. Prostřední Suchá  
                                nad krytem CO – tribuny včetně venkovních úprav a  stavěče kuželek____ 
 

Rada  města Havířova 
 
d o p o r u č u j e    
 
Zastupitelstvu města Havířova  
 
schválit 
převod části pozemku parc.č. 1231/38 , k.ú. Prostřední Suchá podle GP  č. 
2824-47/2013, nově označenou jako pozemek parc.č. 1231/62   
o výměře 1 248 m2 včetně  venkovních úprav (zpevněné plochy, opěrných 
zídek a oplocení ) a stavěče kuželek z majetku společnosti  
RPG RE Commercial, s.r.o., se sídlem Gregorova 3/2582, IČ: 277 69 135  
do majetku města za dohodnutou kupní cenu ve výši 35 666,- Kč 

 
 
5092/76RM/2014 - Nabídka na odkoupení pozemků v k.ú.  Prostřední Suchá,  
                                k.ú. Horní Suchá a k.ú. Šumbark____________________________________ 

 
Rada města Havířova 
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d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova 
  
schválit  
odkoupení pozemků parc.č. 1408, vodní plocha o výměře 80 m2,  k.ú. 
Prostřední Suchá a pozemků parc.č. 1913/4, orná půda o výměře 411 m2   
a parc.č. 1913/5, orná půda o výměře 22 m2, k.ú. Horní Suchá  
(pozemky kolem vodoteče v majetku města) 
od vlastníka: společnosti RPG RE Land, s.r.o.,  
                     sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3,  
                     IČ: 277 69 143, a to za cenu tržní dle znaleckého posudku  
                     ve výši 32 950,- Kč  (tj. cca 65,20 Kč/m2) 
 
neschválit 
odkoupení pozemku parc.č. 1140/1, ost.plocha, ost. komunikace  
o výměře 37 m2, k.ú. Šumbark 
od vlastníka: společnosti RPG RE Land, s.r.o.,  
                     sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3,  
                     IČ: 27769143 

 
 
5093/76RM/2014 - Odkoupení areálu hotelového domu Merkur, včetně pozemků___________ 
           

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
 
vzít na vědomí 
1. informaci o jednáních se zástupci společnosti RPG RE Commercial, s.r.o.,  
    ve věci odkoupení areálů hotelových domů Impuls a Merkur,  
    včetně pozemků 
2. stanovisko společnosti RPG RE Commercial, s.r.o., ze dne 14. 3. 2014  
    k nabídce kupních cen za areály hotelových domů Impuls a Merkur, včetně  
    pozemků, jak je stanovila RMH usnesením č. 5015/75RM/2014  
    ze dne 5. 3. 2014 
3. odstoupení společnosti RPG RE Commercial, s.r.o., od nabídky prodeje  
    areálu hotelového domu Impuls, včetně pozemků 
 
uložit 
náměstkovi pro ekonomiku a správu majetku pokračovat v jednání se 
společností RPG RE Commercial, s.r.o., o nových podmínkách prodeje  
areálu hotelového domu Merkur, včetně pozemků, uvedených v dopise  
ze dne 14. 3. 2014 

 
Z: Ing. Heczko 
T: 6/2014 
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u k l á d á 
 
předložit variantní návrhy na další využití areálu Merkur 
 

          Z: ved. OSM 
T: 30.4.2014 

 
 
5094/76RM/2014 - Odkoupení  nemovité věci - pozemku parc. č. 715 a budovy č. p. 861,  
                                k.ú. Šumbark____________________________________________________ 
         

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova 
  
schválit  
odkoupení nemovité věci – pozemku parc. č. 715, zastavěná plocha a nádvoří  
o výměře 1033 m2 a budovy č. p. 861, vše v k.ú. Šumbark, od vlastníka pana 
Michala Žurka, bytem Foerstrova 2449/31, Ostrava-Moravská Ostrava, 
za smluvní kupní cenu ve výši  3.990.000,- Kč, splatnou jednorázově 

 
 
5095/76RM/2014 - Žádost o změnu podmínek kupní smlouvy – spol. TURČINA s.r.o.________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
 
schválit  
uzavření dodatku č. 1 kupní smlouvy č. 1177/OSM/09 na nemovité věci  
– pozemek parc. č. 425/1 a budovu č.p. 590, část obce Město,  
k.ú. Havířov-město, s vlastníkem spol. TURČINA s.r.o., IČ: 25886550,  
kterým bude zrušen odst. 2, bod d) článku VI. „Zvláštní ujednání“  

 
  
5096/76RM/2014 - Směna části pozemku parc. č. 1707/1 v majetku města, za část pozemku  
                                parc. č. 1707/2, v k. ú. Šumbark_____________________________________      
           

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
 
schválit 
směnu  části pozemku k.ú. Šumbark,  parc. č. 1707/1, orná půda o výměře cca 
20 m2, v majetku města,  za část pozemku k.ú. Šumbark,  parc. č. 1707/2  
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ostatní plocha,  o výměře cca 25 m2, ve vlastnictví: manž. Romana Skácela 
a Andrey Skácelové, Akátová 460/5, Havířov – Šumbark, v rozsahu  
dle zaměření, s tím, že směňované výměry mohou být i shodné a směna   
se uskuteční s finančním vyrovnáním rozdílu ve výměře a ceně směňovaných 
nemovitostí a úhradou 50% nákladů na znalečné a geometrické zaměření,  
tržní cena obou směňovaných nemovitostí, činí dle znaleckého posudku  
380,- Kč/m2 

 
 
 
 
 
 
 
………………………………….....                                     ...…..…….……………………... 
 
Ing. Zdeněk OSMANCZYK                                  Ing. Eduard HECZKO 
primátor města                  náměstek primátora 
                                                                                                pro ekonomiku a správu majetku 
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UUU   SSS   NNN   EEE   SSS   EEE   NNN   ÍÍÍ   
ze 76. schůze Rady města Havířova 

konané dne 26.3.2014 

 
v zasedací místnosti Rady města Havířova 

na Magistrátu města Havířova 
ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město 

ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE 
 
 
 
 

II.část 
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PPŘŘEEHHLLEEDD  UUSSNNEESSEENNÍÍ 
přijatých na 76. schůzi Rady města Havířova, konané dne 26.3.2014 – II.část 

 
5097/76RM/2014 - Odstoupení paní Michaely Olšarové od smlouvy o budoucí kupní smlouvě  
 
5098/76RM/2014 - Nabytí vlastnictví nemovitých věcí  v polyfunkčním území areálu bývalého  
                                Dolu Dukla 
 
5099/76RM/2014 - Úplatný převod technické infrastruktury v lokalitě „U Křížů“,  
                                k.ú. Bludovice, do majetku města  
 
5100/76RM/2014 - Majetkoprávní vypořádání  staveb a pozemků v k.ú. Prostřední Suchá,            
                                dotčených výstavbou obchodního centra Globus  
 
5101/76RM/2014 - Vypořádání dokončených stok v rámci stavby: „Splašková kanalizace          
                                 Skleníky Havířov“    
 
5102/76RM/2014 - Zřízení věcného břemene ve prospěch statutárního města Havířova, 
                                na pozemku parc. č. 2180, k. ú. Šumbark    
 
5103/76RM/2014 - Záměr pronájmu částí pozemků parc.č. 2084 a parc.č. 2752/1,  
                                k.ú. Havířov-město 
 
5104/76RM/2014 - Změna výměry pronajatého pozemku 
 
5105/76RM/2014 - Uzavření dohody o neprovádění zásahů do silnice III/01140, ul. Na Záguří,     
                                v majetku MS kraje 
 
5106/76RM/2014 - Zřízení pozemkové služebnosti   
 
5107/76RM/2014 - Zřízení služebnosti inženýrských sítí ve prospěch spol. Telefónica  
                                Czech Republic, a.s.   
 
5108/76RM/2014 - Zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch spol. Severomoravské 
                                vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 
 
5109/76RM/2014 - Zřízení věcných břemen ve prospěch spol. International  
                                BONUS, spol. s r.o. 
 
5110/76RM/2014 - Zřízení věcných břemen ve prospěch spol. ČEZ Distribuce, a.s. 
 
5111/76RM/2014 - Záměry pronájmu částí nemovitých věcí 
 
5112/76RM/2014 - 1. Ukončení nájmu části nemovité věci dohodou  
                                2. Záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání    
                                    na Hlavní tř. 230/72, Havířov-Město, formou veřejné soutěže 
                                3. Záměr pronájmu části nemovité věci - garáže v obytném domě  
                                    ul. Marie Pujmanové 6, Havířov-Šumbark, formou veřejné soutěže 
 
5113/76RM/2014 - Pronájmy částí nemovitých věcí  
                                Souhlasy s umístěním sídla společnosti                               
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5114/76RM/2014 - Souhlas zřizovatele k pronájmu části nemovité věci 
 
5115/76RM/2014 - Uzavření dodatku č. 18 mandátní smlouvy s Městskou realitní  
                                agenturou, s.r.o. 
 
5116/76RM/2014 - Uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání  
                                se spol. RPG RE Commercial, s.r.o. 
 
5117/76RM/2014 - Udělení souhlasu TJ Start Havířov s realizací modernizace a úpravy hřiště   
                                u ZŠ Kudeříkové 
 
5118/76RM/2014 - Souhlas zřizovatele k vyřazení a pořízení investičního majetku     
                                příspěvkovou organizací zřízenou statutárním městem Havířov 
 
5119/76RM/2014 - Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2014    
                                z rozpočtu odboru školství a kultury 
 
5120/76RM/2014 - Poskytnutí dotace na provoz soukromé mateřské škole na rok 2014  
                                z rozpočtu odboru školství a kultury 
 
5121/76RM/2014 - Udělení souhlasu s přijetím finančních darů a věcného daru příspěvkovými    
                                organizacemi zřízenými statutárním městem Havířov 
 
5122/76RM/2014 - Udělení souhlasu s podáním žádostí a přijetím účelových dotací         
                                poskytnutých Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy,  
                                společností Arcelor Mittal Ostrava, a.s. a Nadací Landek Ostrava 
 
5123/76RM/2014 - Jmenování členů konkursních komisí ke konkursním řízením na vedoucí    
                                pracovní místa ředitelů ZŠ a MŠ, jejichž zřizovatelem je statutární  
                                město Havířov 
 
5124/76RM/2014 - Poskytnutí dotace na rok 2014 Nemocnici s poliklinikou Havířov,  
                                příspěvková organizace, na úhradu plen zakoupených v roce 2013 
 
5125/76RM/2014 - Čerpání finančních prostředků na protidrogovou politiku města  
                                za rok 2013  
 
5126/76RM/2014 - Vyúčtování poskytnutých dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2013 
               
5127/76RM/2014 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2014  
                                sportovním a mimosportovním subjektům  
         
5128/76RM/2014 - Zásady hodnocení činnosti ředitelů a poskytování odměn ředitelům     
                                příspěvkových organizací 
 
5129/76RM/2014 - Vyhodnocení smlouvy o závazku veřejné služby k zajištění ostatní         
                                dopravní obslužnosti městskou hromadnou dopravou (MHD)       
                                provozovanou dopravcem ČSAD Havířov a.s. v r. 2013 
  
5130/76RM/2014 - Vyhodnocení smluv o závazku veřejné služby k zajištění ostatní dopravní  
                                obslužnosti linkami příměstské dopravy na území města Havířova v r. 2013 
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5131/76RM/2014 - Úprava Vzorových dokumentů - „Smlouva o odvádění odpadních vod    
                                kanalizací, Obchodní podmínky a Reklamační řád“    
        
5132/76RM/2014 - Technické služby Havířov a.s. - Ceník 2014 (služby související s    
                                provozováním kanalizace)  
  
5133/76RM/2014 - Žádost o přidělení konkrétního bytu zvláštního určení – bezbariérový byt  
                                – Jarmila Kožejová 
 
5134/76RM/2014 - Výjimka ze zásad pro postup při zadávání veřejných zakázek malého    
                                rozsahu pro rok 2014 
 
5135/76RM/2014 - „Rekondičně-ozdravné pobyty v Chorvatsku v r. 2015–2017“  
                                 – zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na služby 
           
5136/76RM/2014 - Zahraniční pracovní cesta do Turčianských Teplic na Slovensku 
                       
5137/76RM/2014 - Změna obsahu zřizovací listiny příspěvkové organizace Sociální služby    
                                města Havířova 
  
5138/76RM/2014 - Návrh na poskytnutí odměny 
 
5139/76RM/2014 - OŘ/11/OIV/13 – stavba č. 9055 „Náměstí T.G. Masaryka – zhotovitel“  
                                - uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 928/OIV/2013 
   
5140/76RM/2014 - „Centrum dopravní výchovy, dětské dopravní hřiště“ - zahájení          
                                otevřeného řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce  

   
5141/76RM/2014 - Stavba č. 13058 „Rekonstrukce objektu LUNA na ul. Lidická“  
                                zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na  
                                stavební práce  
 
5142/76RM/2014 - Odkanalizování Havířova - části města Bludovice,  Dolní Datyně,  
                                Dolní Suchá, Prostřední Suchá“ změna termínu finančního vypořádání          
                                veřejných částí kanalizačních přípojek       
 
5143/76RM/2014 - UŘ/10/OIV/13 – „Zóna Šumbark II Za Teslou – 4. etapa“ (stavba 10064)  
                                 – uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo 1047/OIV/2013  

 
5144/76RM/2014 - Smluvní vztahy pro účely vybudování kanalizačních přípojek   
 
5145/76RM/2014 - VZ/19/OIV/14 „Odkanalizování částí města Havířova – III. etapa, Životice, 
                                 Prostřední Suchá – ul. Hornosušská a Protější – TDI + BOZP“  
                                 – zahájení zadávacího řízení na zakázku malého rozsahu na služby 
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UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ 
ze 76. schůze Rady města Havířova, konané dne 26.3.2014 - II. část 

 
5097/76RM/2014 - Odstoupení paní Michaely Olšarové od smlouvy o budoucí kupní smlouvě_  
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e   
 
Zastupitelstvu města Havířova 
  
vzít na vědomí   
odstoupení paní Michaely Olšarové, bytem Frýdecká 463/6,  
Havířov – Bludovice,  od smlouvy o budoucí kupní smlouvě, č. 115/OSM/08, 
ze dne 12. 3. 2008,  uzavřené se statutárním  městem Havířov, jako budoucím 
prodávajícím pozemků k.ú. Bludovice,  parc. č. 1315,  zastavěná plocha,  
nádvoří - zbořeniště  o  výměře 272 m2  a  parc. č. 1323, trvalý travní porost,  
o  výměře 2440 m2,  za kupní cenu 674.000,-Kč, navýšenou o zpracování 
znaleckého posudku, s tím, že město vrátí paní Olšarové uhrazenou část kupní 
ceny ve výši 200.000,-Kč  
 
schválit   
přijetí daru lesního pozemku k.ú. Bludovice,  parc. č. 1322/1,  
o výměře 2119 m2, do majetku  města,  
dárce: Mgr. Tereza Olšarová, bytem Frýdecká 463/6, Havířov – Bludovice,  
v souladu se závazkem sjednaným ve smlouvě o budoucí kupní smlouvě  
č. 115/OSM/08, ze dne 12. 3. 2008, s paní Michaelou Olšarovou         

 
 
5098/76RM/2014 - Nabytí vlastnictví nemovitých věcí  v polyfunkčním území areálu bývalého  
                                Dolu Dukla______________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 

d o p o r u č u j e   
 
Zastupitelstvu města Havířova  
 
schválit 
1. „Dohodu o naplnění podmínek žádosti na odstranění ekologických škod  
    – dílo“ uzavřenou mezi ČR – ministerstvem financí, se sídlem Praha 1,  
    Letenská 525/15, IČ 00006947, a statutárním městem Havířov  
    zn. 982/OIV/2010 ze dne 2. 10. 2012, ve znění dle přílohy č. 1  
2. nabytí nemovitých věcí vč. technického zhodnocení nemovitých věcí  
    realizovaných v rámci stavby „Příprava území po ukončení hornické činnosti     
    – polyfunkční území areál bývalého Dolu Dukla“ do majetku města  
    v rozsahu přílohy č. 2,  
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5099/76RM/2014 - Úplatný převod technické infrastruktury v lokalitě „U Křížů“,  
                                k.ú. Bludovice, do majetku města___________________________________  
 

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
 
schválit  
1.  úplatný převod dokončené technické infrastruktury určené pro výstavbu   
     rodinných domů v lokalitě „U Křížů“,  k.ú. Bludovice, umístěné  
     na pozemku parc. č. 2635/1,  
     ve vlastnictví: International BONUS, spol. s r.o., Korunní 810/104,  
     101 00 Praha 10, IČ: 265 08 508, do majetku města, s tím, že město uhradí    
     stavebníkovi 20% skutečných nákladů + DPH, vyčíslených po dokončení  
     staveb, maximálně však do výše 20% předpokládaných pořizovacích  
     nákladů + DPH takto:  
     a) za stavbu  komunikace a odvodnění, na pozemku parc. č. 2635/1,  
         k.ú. Bludovice 20% předpokládaných nákladů  1.550.000,- Kč                          
         tj. max.  310.000,-Kč + DPH     
     b) za veřejné osvětlení, umístěné na pozemku parc. č. 2635/1,   
         k.ú. Bludovice 20%  skutečných nákladů  250.000,-Kč                                            
         tj. max.    50.000,-Kč + DPH         
2.  přijetí daru pozemku k.ú. Bludovice, parc. č.  2635/1 o  výměře 1656 m2,   
     pod  komunikací v lokalitě „U Křížů“, do majetku města,    
     ve vlastnictví: International BONUS, spol. s r.o., Korunní 810/104,  
     101 00 Praha 10, IČ: 265 08 508, s tím, že:  
     a) pozemek bude převeden do majetku města v rozsahu dle zaměření  
         dokončené stavby komunikace, včetně věcných břemen uzavřených  
         k umístěným sítím a přípojkám     
     b) obdarovaný se zavazuje, po nabytí pozemku do majetku města,  
         projednat a bezúplatně zřídit věcné břemeno, jako osobní služebnost  
         k pozemku, spočívající v umístění a provozování kanalizace a vodovodu  
         v majetku dárce  

 
 
5100/76RM/2014 - Majetkoprávní vypořádání  staveb a pozemků v k.ú. Prostřední Suchá,            
                                dotčených výstavbou obchodního centra Globus_______________________  
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e   
 
Zastupitelstvu města Havířova  
 
schválit 
a)  přijetí daru pozemků v k.ú. Prostřední Suchá, do majetku  města,   
     zastavěných přeložkou místní komunikace ul. U Skleníků, chodníky,     
     cyklostezkou, případně přilehlou zelení,  
     parc. č. 2206/47, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 136 m2  
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     parc. č. 2206/54, ostatní plocha, ostatní komunikace, o  výměře 3243 m2 

     parc. č. 2206/55, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře  182 m2,  
     parc. č. 2206/56, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 94 m2, 
     parc. č. 2206/57, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1 m2, 
     parc. č. 2206/58, ostatní plocha, ostatní komunikace, o  výměře 65 m2,  
     parc. č. 2206/61, ostatní plocha, zeleň, o  výměře 97 m2, 
     parc. č. 2206/62, ostatní plocha, zeleň, o výměře  737 m2, 
     parc. č. 2206/63, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 437 m2, 
     parc. č. 2206/72, ostatní plocha, zeleň, o  výměře 6 m2, 
     parc. č. 2206/73, ostatní plocha, zeleň, o  výměře 2 m2, 
     parc. č. 2206/81, ostatní plocha, ostatní komunikace, o  výměře 8 m2, 
     parc. č. 2206/82, ostatní plocha, ostatní komunikace, o  výměře 7 m2, 
     parc. č. 2206/83, ostatní plocha, ostatní komunikace, o  výměře 150 m2, 
     parc. č. 2206/84, ostatní plocha, zeleň, o  výměře 12 m2, 
     parc. č. 2206/85, ostatní plocha, jiná plocha, o  výměře 2 m2, 
     v rámci výstavby obchodního centra Globus, jejímž investorem je dárce:  
     Praha West Investment k.s., se sídlem Kostelecká 822/75, 196 00 Praha     
     Čakovice, IČ: 256 72 096 
  
b) přijetí daru stavebních objektů vybudovaných v rámci výstavby obchodního  
    centra Globus   a  souvisejících s místní komunikací ul. U Skleníků,    
    - Objekt C–101: Přeložka komunikace, ul. U Skleníků - trasa A, kruhový    
                               objezd - trasa B, včetně odvodňovacího a vodícího proužku,  
                               prodloužení chodníku podél komunikace ul. U Skleníků,  
                               od křižovatky s ul. Dělnickou, po okružní křižovatku,   
                               samostatná obousměrná  cyklistická stezka, nová zastávka  
                               MHD a propojení  zastávky s chodníkem na ul. Dělnickou,       

                                                               v hodnotě nákladů  8.680.200,-Kč,  
    - Objekt C102:   Přeložka chodníku podél ul. Dělnická, v hodnotě nákladů:  
                               1.369.180,-Kč 
    - Objekt SO-08-0: Přeložka veřejného osvětlení u přeložené komunikace,  
                               ul. U Skleníků, v hodnotě nákladů: 284.200,-Kč,   
    - Objekt SO 06-I: Veřejné osvětlení v trase A, a  v trase B,  po nově     
                               vybudovaném kruhovém objezdu , v hodnotě nákladů:  
                               1.157.100,-Kč 
    - Objekt SO 04-I: Odvod dešťových  vod  od šachty  D17 a  D 18,  
                               k šachě D13  v hodnotě  nákladů  1.980.000,-Kč    
                               dárce:  Praha West Investment k.s.,  
                               se sídlem Kostelecká 822/75, 196 00 Praha Čakovice,  
                               IČ: 256 72 096 

 
   
5101/76RM/2014 - Vypořádání dokončených stok v rámci stavby: „Splašková kanalizace          
                                 Skleníky Havířov“_______________________________________________      
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e   
 
Zastupitelstvu města Havířova  
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schválit 
v rámci stavby č. 12022 „Splašková kanalizace Skleníky Havířov“,   
zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě spočívající v umístění, vedení, 
provozování a udržování kanalizačních stok, ve prospěch oprávněného 
statutárního města Havířova, v rozsahu dle GP č. 1174-103/2013 a GP  
č. 2854-104/2013, k pozemkům povinných a v hodnotách pozemkových 
služebností níže uvedených: 
 
1. k.ú. Dolní Suchá, k parc. č. 458/2 a 462/1, v  rozsahu dle GP celkem 66,1 m2,  
    včetně ochranného pásma a  také včetně umístění ocelové konstrukce  
    přemostění a opěry, 
    povinný: Petr Pálinkás, Orlovská 313/28, Havířov – Dolní Suchá  
    hodnota pozemkové služebnosti: dle požadavku vlastníka 1000,-Kč/m2,     
    včetně ochranného pásma, tj. 1000,- x 66,1 = 66.100,-Kč, přičemž město    
    Havířov, jako oprávněný, uhradí 125,-Kč/m2 , tj. 125,- x 66,1 = 8.263, Kč  
    a zbývajících 57.837,- Kč uhradí rovným dílem účastníci smlouvy  
    č. 465/OIV/2012, o spolupráci při výstavbě a financování kanalizačního  
    sběrače        
 
2. k.ú. Dolní Suchá, k parc. č. 2742/1, v  rozsahu dle GP  67,0  m2,  
    včetně ochranného pásma a včetně umístění ocelové konstrukce a opěry    
    potrubního mostu,  
    povinný: Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49,  
    701 26 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 708 90 021     
    hodnota pozemkové služebnosti: 150 ,-Kč/m2 +DPH,    
    tj. 150,- x 67 = 10.050,- Kč, + DPH, přičemž město Havířov, jako oprávněný,  
    uhradí 125,-Kč/m2 , tj. 125,- x 67 = 8.375, Kč a zbývajících 1675,- Kč  
    + DPH uhradí rovným dílem účastníci smlouvy č. 465/OIV/2012,  
    o spolupráci při výstavbě a financování kanalizačního sběrače        
 
3. k.ú. Prostřední Suchá, k parc. č. 2206/43, v rozsahu dle GP 37 m2 včetně  
    ochranného pásma,  
    povinný:  RPG RE Commercial, s.r.o., Gregorova 2582/3,  
    701 97 Ostrava – Mor. Ostrava, IČ: 277 69 135     
    hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2, včetně DPH,  
    tj. 125,- x 37 = 4.625,-Kč, včetně DPH, šachtice nejsou na pozemku 
    umístěny 
 
4. k.ú. Dolní Suchá, k parc. č. 2691/9, 2691/10, 2691/12, 2691/15, 2691/16,     
    2691/17, v  rozsahu dle GP celkem 845,8 m2, včetně ochranného pásma  
    a 6 ks šachtic  a  v k.ú. Prostřední Suchá, k parc. č.  2215/1 a 2210, v rozsahu  
    dle GP celkem 417 m2 včetně ochranného pásma a 3 ks šachtic   
    povinný:  RPG RE Land, s.r.o., Gregorova 2582/3,  
    701 97 Ostrava – Mor. Ostrava, IČ: 277 96 143     
    hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice,  
    včetně DPH, tj. (125,- x 1262,8) + (500,- x 9) = 162.350,-Kč, včetně DPH 

                                  
                                 5. k.ú. Dolní Suchá, k parc. č. 2691/59 v  rozsahu dle GP 18,7 m2, včetně  
                                     ochranného pásma a včetně umístění ocelové konstrukce přemostění   
                                     obtokového kanálu a opěr, dále v k.ú. Prostřední Suchá k parc. č. 2206/11,  
                                     2206/13, 2206/14, 2211/1, 2211/2, 2212/2 a 2492/1,  v rozsahu dle GP  
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                                     celkem 2038,4 m2, včetně ochranného pásma a 15 ks šachtic   
     povinný: Skleníky Nový Svět, s.r.o., Gregorova 2582/3,  
     701 97 Ostrava – Mor. Ostrava, IČ: 277 85 165     
     hodnota pozemkové služebnosti: je sjednána bezúplatně  

 
   
5102/76RM/2014 - Zřízení věcného břemene ve prospěch statutárního města Havířova, 
                                na pozemku parc. č. 2180, k. ú. Šumbark_____________________________      
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e   
 
Zastupitelstvu města Havířova  
 
schválit 
zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemku parc. č. 2180,  
k. ú. Šumbark, ve vlastnictví povinných: Stanislava Szturce,  
bytem Výletní  137/2, Havířov – Šumbark a Zdislava Szturce,  
bytem Smrková 259/1, Havířov - Šumbark,spočívající v umístění,  
provozování a udržování rozvaděče veřejného osvětlení,  
dle GP 1656-174/2013, ve prospěch oprávněného, statutárního města Havířova, 
za jednorázovou úhradu  19.500,- Kč 

 
 
5103/76RM/2014 - Záměr pronájmu částí pozemků parc.č. 2084 a parc.č. 2752/1,  
                                k.ú. Havířov-město_______________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e     
 
záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2752/1, k.ú. Havířov-město  
o výměře 12 m2, panu Michalu Kylarovi, bytem 17. listopadu 2 ,  
Havířov-Podlesí, IČ: 01386646 za účelem umístění prodejního stánku ,  
ve kterém bude provozována konopná lékárna, to za podmínek: 
- na dobu neurčitou od 1.5.2014 s tříměsíční výpovědní lhůtou 
- za nájemné dle platných zásad ve výši 4 800,- Kč/ročně 
- zákaz prodeje alkoholických nápojů 
- nájemce zajistí v okolí stánku pořádek a v zimním období  bezpečnou    
  schůdnost přístupu ke stánku 
 
n e s c h v a l u j e     
 
záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2084, k.ú. Havířov-město  
o výměře 12 m+, panu Michalu Kylarovi, bytem 17. listopadu 2 ,  
Havířov-Podlesí, IČ: 01386646 za účelem umístění prodejního stánku ,  
ve kterém bude provozována konopná lékárna,  

________________________________________________________________________________ 
 
 
 



 
 

USNESENÍ 
ze 76. schůze Rady města Havířova 

konané dne 26.3.2014 
 

50 

5104/76RM/2014 - Změna výměry pronajatého pozemku________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e     
 
na základě skutečného zaměření stavby a přístupu změnu výměry pronajaté 
části pozemku parc.č. 326/1, k.ú. Šumbark z původních cca 20 m2 na 51 m2  
pro umístěnou stavbu  prodejního stánku s rychlým občerstvením včetně 
přístupu  panu Martinu Svobodovi, bytem Havířov-Prostřední Suchá, 
Hornosušská 140/6c s tím, že nájemné dle zásad pro uzavírání smluv o nájmu 
pozemků a zřízení věcného břemene bude činit ročně celkem 11 940,- Kč   
a  nájemné bude hrazeno ve dvou splátkách 
 
p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 992/OSM/2010 

 
                                                                                                        Z: vedoucí OSM 
                                                                                                        T:  31.5.2013 
 
  
5105/76RM/2014 - Uzavření dohody o neprovádění zásahů do silnice III/01140, ul. Na Záguří,     
                                v majetku MS kraje_______________________________________________ 
 

Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e  
 
uzavření předložené Dohody o neprovádění stavebních zásahů po provedení 
souvislé živičné úpravy povrchu sil. III/01140, ul. Na Záguří, po dobu 5 let od 
realizace stavby  „Oprava  silnice  III/01140  Havířov - Záguří“, na pozemcích  
k.ú. Bludovice,  parc. č. 1632/1 a 1632/4 dále pak na pozemku 
k.ú. Prostřední  Bludovice,  parc. č. 873/1  a  dále na pozemku  
k.ú. Horní  Bludovice, parc. č. 934/1,  v majetku Moravskoslezského kraje, 
k nimž přísluší právo hospodařit Správě silnic Moravskoslezského kraje,  
se sídlem Úprkova 795, 702 23 Ostrava- Přívoz, IČ: 000 95 711, zastoupené 
střediskem Karviná, Bohumínská 1877/4, Karviná – Fryštát.   
 
p o v ě ř u j e    
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem dohody o neprovádění stavebních zásahů do provedené úpravy 
povrchu                                                                                                                                                                                              

                                                                                                              
  Z: vedoucí OSM  

                                                                                                              T: 31. 5. 2014 
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5106/76RM/2014 - Zřízení pozemkové služebnosti_____________________________________    
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zřízení pozemkové služebnosti  k pozemku v majetku města a to parc.č. 2734/1, 
k.ú. Dolní Suchá za účelem umístění vodovodní přípojky a sjezdu  
dle GP č. 1168 - 64/2013 ze dne 3.1.2014 ve prospěch vlastníků pozemku  
parc.č. 1518/5, jehož součástí je budova č.p. 411, k.ú. Dolní Suchá, jenž ke dni 
zřízení pozemkové služebnosti jsou Mgr. Marek Grác a Dana Grácová,  
oba bytem Havířov – Dolní Suchá, Lazecká 411/47a za jednorázovou úhradu  
ve výši 2.750,- Kč + DPH, při celkové výměře 22 m2 ( umístění vodovodní 
přípojky) a za jednorázovou úhradu ve výši 3.000,- Kč + DPH, při celkové 
výměře 15 m2 ( umístění sjezdu) 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem smlouvy o zřízení pozemkové služebnosti 

 
                                                                                             Z: vedoucí OSM 
                                                                                            T: 31.7.2014 
 
 
5107/76RM/2014 - Zřízení služebnosti inženýrských sítí ve prospěch spol. Telefónica  
                                Czech Republic, a.s._______________________________________________    
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. zřízení služebnosti inženýrské sítě k  pozemkům v majetku města  
    a to parc.č. 1231/9, 1249/2, k.ú.   Prostřední Suchá spočívající v zřízení,  
    provozování, údržbě a opravách podzemního komunikačního vedení veřejné  
    komunikační sítě- HDPE trubka 40 mm pro stavbu : „ 11010-045082  
    LTE2M_ T_ KIHAU_OK“ dle GP č. 2836 - 206/2013 ze dne 29.10.2013,  
    při celkové výměře 170,79 m2, za jednorázovou úhradu  
    ve výši 34.158,- Kč + DPH  
 
2. zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemku v majetku města  
    a to parc.č. 331/1, k.ú. Havířov – město spočívající v zřízení, provozování,  
    údržbě a opravách podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační      
    sítě – 2 x HDPE trubka 40 mm pro stavbu : 
    „ 11010-045080 LTE2M_ T_ KIHAN_OK“ dle GP č. 1959 – 205/2013  
    ze    dne 4.10.2013, při celkové výměře 99,69 m2, za jednorázovou úhradu  
    ve výši 19.938,- Kč + DPH  
 
3. zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemkům v majetku města  
    a to parc.č. 1259, 1266, 1268, 1313, 1531/3, k.ú. Havířov - město spočívající     
    v zřízení, provozování, údržbě a opravách podzemního komunikačního  
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    vedení veřejné komunikační sítě – 2 x HDPE trubka 40 mm pro stavbu :  
    „ 11010-045078 LTE2M_ T_ KIVAR_OK“ dle GP č. 1960 - 207/2013  
    ze dne 15.10.2013, při celkové výměře 648,78 m2, za jednorázovou úhradu  
    ve výši 129.756,- Kč + DPH ve prospěch oprávněné společnosti Telefónica     
    Czech Republic, a.s., sídlo : Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2,  
    PSČ 140 22, IČ : 601 93 336,  
    zastoupená na základě plné moci SITEL, spol. s r.o., sídlo :  
    Praha 4, Michle, Baarova 957/15, PSČ 140 00, IČ : 447 97 320 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem smluv o zřízení služebnosti inženýrských sítí 

 
                                                                                             Z: vedoucí OSM 
                                                                                             T: 31.7.2014 
 
 
5108/76RM/2014 - Zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch spol. Severomoravské 
                                vodovody a kanalizace Ostrava a.s.__________________________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemkům v majetku města  
a to parc.č. 365/1, 368, 375, k.ú. Šumbark spočívající v uložení a udržování 
kanalizačního potrubí DN 250 a DN 300 v rámci stavby : „ Havířov – Šumbark, 
ul. Klimšova – rekonstrukce stoky BIIe3 a BIIe3.1“ dle GP č. 1644 – 59/2013 
ze dne 7.8.2013, ve prospěch oprávněné společnosti Severomoravské vodovody  
a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem : 28. října 1235/169, Mariánské Hory,  
PSČ 709 00 Ostrava, IČ : 451 93 665 za jednorázovou  úhradu   
ve výši 141.400,- Kč + DPH, při  celkové výměře 707 m2 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka   
podpisem smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě 

 
                                                                                             Z: vedoucí OSM 
                                                                                             T: 31.7.2014 
 
 
5109/76RM/2014 - Zřízení věcných břemen ve prospěch spol. International  
                                BONUS, spol. s r.o._______________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. zřízení věcného břemene,  jako osobní služebnosti,   k pozemkům v majetku  
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    města a to parc.č. 2515/1, 2515/4, 2515/5, k.ú. Bludovice spočívající  
    ve vedení, udržování a oprav vodovodního řadu dle GP č. 3819 – 121/2013  
    ze dne 6.12.2013, za jednorázovou úhradu ve výši 105.600,- Kč + DPH,  
    při celkové výměře 528 m2( dle schválených zásad pro uzavírání smluv  
    o nájmu pozemků a o zřízení věcného břemene ve výši 200,- Kč/m2  
    včetně ochranného pásma) 
 
2. zřízení věcného břemene,  jako osobní služebnosti, k pozemku v majetku  
    města a to parc.č.2515/1, k.ú. Bludovice spočívající ve vedení, udržování  
    a oprav kanalizačního potrubí  dle GP č. 3819 – 122/2013  
    ze dne 6.12.2013,za jednorázovou úhradu ve výši 96.800,- Kč + DPH,  
    při celkové výměře 484 m2( dle schválených zásad pro uzavírání smluv  
    o nájmu pozemků a o zřízení věcného břemene ve výši 200,- Kč/m2  
    včetně ochranného pásma) 
 
ve prospěch oprávněné společnosti International BONUS, spol. s r.o.,  
se sídlem: Praha 10 – Vinohrady, Korunní 810/104, PSČ 101 00,  
                 IČ : 265 08 508 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka   
podpisem smluv o zřízení věcného břemene 

        
                                                                                             Z: vedoucí OSM 
                                                                                             T: 31.7.2014 
 
 
5110/76RM/2014 - Zřízení věcných břemen ve prospěch spol. ČEZ Distribuce, a.s.__________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. zřízení věcného břemene,  jako osobní služebnosti,   k pozemku v majetku 
    města a to parc.č. 2170/1, k.ú. Bludovice spočívající v umístění, provozování   
    a udržování energetického zařízení distribuční elektrizační soustavy  
    – podzemní kabelové vedení AYKY 3x120+70 v chráničce DVR110  
    pro stavbu č. IV – 12 – 8007932/VB2 p. Varga  dle GP č. 3792 – 352/2013  
    ze dne 16.12.2013, za jednorázovou úhradu 10.000,- Kč + DPH, při celkové  
    výměře 2 m2 

 
2. zřízení věcného břemene,  jako osobní služebnosti,   k pozemkům  
    v majetku města a to parc.č. 2194/22, 2194/23, k.ú. Prostřední Suchá  
    spočívající v umístění, provozování  a udržování energetického zařízení  
    distribuční elektrizační soustavy – podzemní kabelové vedení AYKY 4x25  
    v chráničce DVR110 a pilíř SS100 pro stavbu č. IP – 12 – 8013669/VB2  
    p. Zelinka  dle GP č. 2840 – IP13669/2013 ze dne 1.11.2013,  
    za jednorázovou úhradu 10.000,- Kč + DPH, při celkové výměře 8 m2 

                                    ve prospěch oprávněné společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem:  
                                    Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ : 247 29 035 
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p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka   
podpisem smluv o zřízení věcného břemene      

                                                                                             Z: vedoucí OSM 
                                                                                             T: 31.7.2014 
 
 
5111/76RM/2014 - Záměry pronájmu částí nemovitých věcí_____________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání  
    o výměře 18,36 m2 ve 3. poschodí zdravotního střediska, Dlouhá tř. 1134/83,  
    Havířov-Podlesí, spol. Krevní centrum s.r.o., IČ: 26798981,  
    jako odběrovou místnost 
 
2. záměr pronájmu části nemovité věci – místnosti o výměře 13,61 m2  

      v suterénu obytného domu na ul. Jožky Jabůrkové 5, Havířov-Město,  
    p. Radomíře Křížové, jako sklad pro vlastní potřebu 
 
3. záměr pronájmu části nemovité věci - skleníku a šatny o celkové výměře  
    93 m2 v areálu bývalé základní školy ul. Mánesova č. p. 1102,  
    Havířov-Město, Střední škole a Základní škole Havířov-Šumbark,  
    příspěvková organizace, IČ: 13644297, k výuce žáků školy 

 
 
5112/76RM/2014 - 1. Ukončení nájmu části nemovité věci dohodou  
                                2. Záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání    
                                    na Hlavní tř. 230/72, Havířov-Město, formou veřejné soutěže 
                                3. Záměr pronájmu části nemovité věci - garáže v obytném domě  
                                    ul. Marie Pujmanové 6, Havířov-Šumbark, formou veřejné soutěže_____  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. ukončení nájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání  
    o výměře 104,50 m2 v přízemí obytného domu na Hlavní třídě 230/72,  
    Havířov-Město, nájemkyni p. Jiřině Simové, IČ: 48785598,  
    dohodou k 30. 4. 2014 
 
2. vyhlášení záměru pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího  
    k podnikání o výměře 104,50 m2 v přízemí obytného domu  
    na Hlavní třídě 230/72, Havířov-Město, formou veřejné soutěže,  
    za podmínek: 
             1. Nájemné je stanoveno v minimální výši 1.300,- Kč/m2/rok bez DPH.  
             2. Doba nájmu: na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.  
             3. Platba nájmu a záloh za služby měsíčně. 
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             4.Účel nájmu není stanoven. V prostorách nesmí být umístěna  
                restaurace a herna. 
 
3. vyhlášení záměru pronájmu části nemovité věci – garáže o výměře 15 m2  
    v suterénu obytného domu ul. Marie Pujmanové 6, Havířov-Šumbark,  
    formou veřejné soutěže, za podmínek: 
             1. Nájemné je stanoveno  v minimální výši  700,- Kč/m2/rok, vč. DPH.  
             2. Doba nájmu: na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.  
             3. Platba nájmu a záloh za služby měsíčně předem.  
             4. Garáž je určena pouze pro garážování vlastního osobního vozidla.  
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem vyhlášek soutěží  
        Z: vedoucí OSM 

          T: 28. 3. 2014 
 
 
5113/76RM/2014 - Pronájmy částí nemovitých věcí  
                                Souhlasy s umístěním sídla společnosti_______________________________ 
                                 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. pronájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání  
    (kancelář č. 223) o celkové výměře 12,27 m2 ve 2. nadzemním podlaží  
    části H objektu Radnice, ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město,  
    p. Šárce Molínkové, IČ: 01530097, jako kancelář finančního poradce,  
    za podmínek: 
    - nájemné 1.700,- Kč/m2/rok bez DPH 
    - nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 
 
2. pronájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o výměře  
    9 m2 v 1. poschodí objektu na Národní tř. č. p. 1541, Havířov-Město, spol.  
    Finance.Tori s.r.o., IČ: 27832996, jako sklad ke stávající pronajaté kanceláři,  
    za podmínek: 
    - nájemné 300,- Kč/m2/rok bez DPH 
    - nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 
 
3. ukončení nájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání  
    o celkové výměře 208,40 m2 v přízemí objektu restaurace  
    ul. Padlých hrdinů 144, Havířov-Životice, spol. BRISK International, s.r.o.,     
    IČ: 25352164, dohodou k 31. 3. 2014 
 
    pronájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové      
    výměře 208,40 m2 v přízemí objektu restaurace ul. Padlých hrdinů 144,     
    Havířov-Životice, spol. BRISK Corporation s.r.o., IČ: 025870424, k využití  
    jako kancelář, sklady a dílny, za podmínek: 
    - nájemné 180,- Kč/m2/rok bez DPH 
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    - nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 
 
4. pronájem části nemovité věci o výměře 87,77 m2 v přístavbě zdravotního  
    střediska na ul. Studentská 1548/26, Havířov-Podlesí, spolku Naše místo  
    z. s., IČ: 02666162, jako rozvojové centrum v oblasti poskytování obecně  
    prospěšných služeb pro budování a rozvoj podporující rodinný a pracovní  
    život, za podmínek: 
    - nájemné 1.000,- Kč/měsíc bez DPH 
    - nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 
 
5. umístění sídla spolku v části nemovité věci o výměře 87,77 m2 v přístavbě  
    zdravotního střediska na ul. Studentská 1548/26, Havířov-Podlesí, nájemci  
    spolku Naše místo z. s., IČ: 02666162, po dobu trvání nájemního vztahu 
 
6. pronájem části nemovité věci – prostor sloužící k podnikání  
    o výměře 210,08 m2 v přístavbě zdravotního střediska  
    na ul. Generála Svobody 280/24, Havířov-Šumbark, p. Karlu Fukalovi,  
    IČ: 68896590, jako reklamní agentura, za podmínek: 
    - nájemné 300,- Kč/m2/rok bez DPH 
    - nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 
 
7. umístění sídla společnosti v části nemovité věci – prostoru sloužícímu  
    k podnikání o výměře 123,58 m2 v přístavbě zdravotního střediska  
    na ul. Generála Svobody 280/24, Havířov-Šumbark, nájemci  
    Larine Europe s.r.o., IČ: 02335981, po dobu trvání nájemního vztahu 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem nájemní smlouvy dle bodu 1.  

 
Z: vedoucí OSM 
T: 31. 5. 2014 

 
 
5114/76RM/2014 - Souhlas zřizovatele k pronájmu části nemovité věci____________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
Základní škole Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná,  
IČ: 70958131, pronájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání 
v  přízemí pavilonu D, Bc. Davidu Kvetovskému, IČ: 02670640, za podmínek: 
- účel: sklad čistících a úklidových prostředků 
- výměra: 20,62 m2  
- doba nájmu: na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 4. 2014 
- nájemné: 600,- Kč/m2/rok bez DPH 
- hrazení zálohové platby za teplo a paušální platby za elektřinu 

 
 



 
 

USNESENÍ 
ze 76. schůze Rady města Havířova 

konané dne 26.3.2014 
 

57 

5115/76RM/2014 - Uzavření dodatku č. 18 mandátní smlouvy s Městskou realitní  
                                agenturou, s.r.o.__________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
uzavření dodatku č. 18 mandátní smlouvy ze dne 3. 9. 2007 uzavřené mezi 
statutárním  městem Havířovem a Městskou realitní agenturou, s.r.o., 
s účinností od 1. 4. 2014, který zahrnuje změnu Přílohy č. 2 mandátní smlouvy 
– „Správa budov, nebytových prostorů nad rámec Přílohy č. 1 mandátní 
smlouvy a výpočet úplaty za tuto správu“, kdy se od 1. 4. 2014 vypouští 
písmeno H. Kalová čerpací stanice v Havířově-Šumbarku,  
ul. Emy Destinnové 16/1206 
 
p o v ě ř u j e 
 
primátora města Ing. Zdeňka Osmanczyka podpisem dodatku č. 18 smlouvy  
č. 612/OPS/07 ze dne 3. 9. 2007 

 
                                                                                        Z: vedoucí OSM 
                                                                                        T:  31. 5. 2014 
 
 
5116/76RM/2014 - Uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání  
                                se spol. RPG RE Commercial, s.r.o._________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání o celkové 
pronajímané ploše 28,30 m2 v 1. poschodí Domu podnikatelů na  
ul. Dělnické č. p. 769/64, na pozemku parc. č. 82/3, k.ú. Prostřední Suchá, obec 
Havířov, část obce Prostřední Suchá, s pronajímatelem  
spol. RPG RE Commercial, s.r.o., IČ: 27769135, za podmínek: 
- účel: zázemí pro veřejně prospěšné pracovníky v části města Prostřední Suchá 
- nájemné 500,- Kč/m2/rok bez DPH za prostor o výměře 25,30 m2 

- nájemné 150,- Kč/m2/rok bez DPH za podíl na ostatních prostorách  
  o výměře 3 m2 

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 4. 2014 
- měsíční výpovědní lhůta z důvodu dluhu na nájemném a službách  
- hrazení měsíčních záloh za služby 
- úprava nájemného každoročně od 1. 7. o míru inflace stanovenou ČSÚ  
  za předcházející rok 
- zaplacení kauce ve výši 2 měsíců plateb za nájem a služby,  
  celkem 8.000,- Kč vč. DPH 
 
r u š í  
 
část usnesení čís. 5002/75RM/2014 ze dne 5.3.2014 v části schvaluje bod 2. 
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„vyčlenění jedné bytové jednotky v Havířově-Prostřední Suchá pro potřeby 
sociálního zaměstnanců zajišťujících úklid města“  
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání 
 

Z: vedoucí OKS 
T: 31. 5. 2014 

 
 
5117/76RM/2014 - Udělení souhlasu TJ Start Havířov s realizací modernizace a úpravy hřiště   
                                u ZŠ Kudeříkové_________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
 
vzít na vědomí 
žádost Tělovýchovné jednoty Start Havířov (IČ: 62 33 13 45) a její záměr podat 
žádost o dotaci z Nadace ČEZ na modernizaci a úpravu hřiště   
– atletický ovál ZŠ Kudeříková dle přílohy č. 1  
 
schválit  
1. modernizaci a úpravu hřiště  – atletický ovál ZŠ Kudeříková na pozemcích  
    parc. č. 2169/1 a 2173/4, k.ú. Havířov-město, realizovanou Tělovýchovnou  
    jednotou Start Havířov z dotace Nadace ČEZ v předpokládané hodnotě  
    cca  904.000,- Kč dle přílohy č. 2  
2. uzavření dohody o souhlasu s umístěním a realizací uvedené modernizace      
    a úprav hřiště – atletický ovál ZŠ Kudeříková na pozemcích parc. č. 2169/1  
    a 2173/4, k.ú. Havířov - město v majetku města s realizátorem stavby     
    Tělovýchovnou jednotou Start Havířov  
3. bezplatné nabytí  modernizace a úprav hřiště na pozemcích parc. č. 2169/1  
    a 2173/4, k.ú. Havířov-město od Tělovýchovné jednoty Start Havířov  
    do majetku města Havířova na základě darovací smlouvy  
  
pověřit  
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem smluv  

 
 
5118/76RM/2014 - Souhlas zřizovatele k vyřazení a pořízení investičního majetku     
                                příspěvkovou organizací zřízenou statutárním městem Havířov__________ 
 

Rada města Havířova 
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s c h v a l u j e 
 
1.vyřazení investičního majetku příspěvkovou organizací města: 
 
   Základní škola Havířov – Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná  
   (IČ: 61 98 87 23) 
   - PC IMAC, invent. č. 53/22, v pořizovací ceně 45.740,00 Kč včetně DPH 
   - kopírovací stroj TOSHIBA, invent. č. 90/22,  
     v pořizovací ceně 86.302,80 Kč včetně DPH 
 
2. pořízení investičního majetku příspěvkovou organizací: 
 
    Základní škola Havířov – Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná  
    (IČ: 61 98 87 23) v pořizovací ceně 88.058,- Kč včetně DPH: 
    - sporák plynový kombinovaný Fagor CGE9-41 s odkládací plochou  
      do školní kuchyně 

 
 
5119/76RM/2014 - Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2014    
                                z rozpočtu odboru školství a kultury_________________________________ 
 

Rada města Havířova   
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
 
schválit  
zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2014 z rozpočtu 
odboru školství a kultury, a to formou zvýšení příspěvku na provoz mateřským 
a základním školám v celkové výši 2.378.000,- Kč dle přílohy č. 1 
 
uložit  
ekonomickému odboru zapracovat zvýšení příspěvku na provoz mateřským  
a základním školám do návrhu úprav rozpočtu II. na rok 2014 o uvedené částky  
dle přílohy č. 1 

 
 
5120/76RM/2014 - Poskytnutí dotace na provoz soukromé mateřské škole na rok 2014  
                                z rozpočtu odboru školství a kultury_________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
 
schválit  
I. 
zvýšení příspěvku na dítě z  3.500,- Kč na 4.000,- Kč      
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II. 
1. poskytnutí dotace na provoz na rok 2014 z rozpočtu odboru školství a kultury     
    soukromé mateřské škole MATEŘINKA s.r.o., Okružní 13,  
    Havířov-Šumbark (IČ 25 37 27 93) ve výši 300.000,- Kč 
2. uzavření dohody s příjemcem dotace    

 
 
5121/76RM/2014 - Udělení souhlasu s přijetím finančních darů a věcného daru příspěvkovými    
                                organizacemi zřízenými statutárním městem Havířov__________________  
 

Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 
 
s přijetím finančních darů a věcného daru příspěvkovými organizacemi města:  
 
1. Základní škola Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná,  
    příspěvková organizace (IČ: 62 33 12 48)   
    - v celkové výši 5.000,- Kč od Jarmily Bardoňové,  
      Marušky Kudeříkové 1142/5, 736 01 Havířov-Město (IČ: 74 77 78 23)  
      - na zajištění Halového atletického čtyřboje ve dnech 28. – 29. 3. 2014 
    - v celkové výši 5.000,- Kč od společnosti Městská realitní agentura, s.r.o.,  
      U Lesa 865/3a, 736 01 Havířov-Město (IČ: 64 08 47 44) - na zajištění  
      Halového atletického čtyřboje ve dnech 28. – 29. 3. 2014 
    - v celkové výši 10.000,- Kč od společnosti Havířovská teplárenská  
      společnost, a.s., Konzumní 298/6a, 736 01 Havířov-Šumbark  
      (IČ: 61 97 47 06) - na zajištění Halového atletického čtyřboje  
      ve dnech 28. – 29. 3. 2014 
 
2.  Městské kulturní středisko Havířov, Hlavní třída 246/31a (IČ: 00 31 79 85)   
     ve výši 20.000,- Kč od Bohdana Škody, Františka Lýska 1603/14,  
     700 30 Ostrava- Bělský Les (IČ: 69 98 49 21) - na divadelní projekt  
     Mini TEATRO Jiřího Tibitanzla v období od 29. 3. 2014 do 6. 4. 2014 
 
3. Základní škola Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57  
    okres Karviná  (IČ: 61 98 86 00) 
    - v celkové výši 10.000,- Kč od společnosti Havířovská teplárenská  
      společnost, a.s., Konzumní 298/6a, 736 01 Havířov-Šumbark  
      (IČ: 61 97 47 06) - na pokrytí nákladů souvisejících se zřízením sportovně  
      kondiční stezky v základní škole 
    - v celkové výši 5.000,- Kč od společnosti PODA a.s., 28. října 1168/102,  
      702 00 Ostrava-Moravská Ostrava (IČ: 25 81 61 79) - na pokrytí nákladů   
      souvisejících se zřízením sportovně kondiční stezky v základní škole 
 
4. ASTERIX - středisko volného času Havířov, příspěvková organizace  
    (IČ: 75 08 57 47) 
    - v celkové výši 10.000,- Kč od společnosti Technické služby Havířov a.s,  
      Karvinská 66/1461, 736 01 Havířov-Město (IČ: 25375601) - na projekt    
      „Letní tábor v ZOO – Dvůr     Králové“ 
    - v celkové výši 5.000,- Kč od společnosti Havířovská teplárenská  
      společnost, a.s., Konzumní 298/6a, 736 01 Havířov-Šumbark  
      (IČ: 61 97 47 06) - na projekt „Letní tábor v ZOO – Dvůr Králové“ 
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5. Mateřská škola Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262 (IČ: 61 98 85 70)  
    v celkové výši 335,34 Kč od společnosti GLOBUS ČR, k.s.,  
    Kostelecká 822/75, 196 00 Praha 9 – Čakovice (IČ: 63 47 32 91)  
    - 150 ks koblih na akci „Dětský karneval“ 

 
 
5122/76RM/2014 - Udělení souhlasu s podáním žádostí a přijetím účelových dotací         
                                poskytnutých Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy,  
                                společností Arcelor Mittal Ostrava, a.s. a Nadací Landek Ostrava________ 
 

Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 
 
s podáním žádostí a přijetím účelových dotací příspěvkovými organizacemi 
města: 
 
1. Základní škola Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná,  
    příspěvková organizace (IČ: 70 95 81 31) 
 
    poskytovatel: Národní agentura pro vzdělávací evropské programy 
    projekt: „Jazyková brána“ 
    výše dotace:… …………………………………………………11.000,- EUR 
    financování: v plné výši poskytovatelem dotace 
 
2. Základní škola Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná  
    (IČ: 61 98 87 23) 
 
    poskytovatel: ArcelorMittal Ostrava a.s. 
    projekt: ŠD – bezpečné a příjemné místo pro naše děti 
    výše dotace:….………………………………………………...….30.000,- Kč 
    financování: v plné výši poskytovatelem dotace 
 
3. Městská knihovna Havířov, Svornosti 86/2, budova G, Havířov-Město  
    (IČ: 00 60 12 50) 
 
    poskytovatel: Nadace Landek Ostrava 
    projekt: Grilování kuřat v dole aneb Veselé historky z hornictví 
    výše dotace:……………………………………………………….25.000,- Kč 
    financování spoluúčasti z prostředků příspěvkové organizace…...27.000,- Kč 
 
4. Základní škola Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná,  
    příspěvková organizace (IČ: 70 95 81 14) 
 
    poskytovatel: Národní agentura pro vzdělávací evropské programy 
    projekt: Jazyky-brána do světa: Languages – Gateway to the World 
    výše dotace:… ……….…………………………………………27.000,- EUR 
    financování: v plné výši poskytovatelem dotace 
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5. Mateřská škola Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190 (IČ: 61 98 86 85) 
 
    poskytovatel: ArcelorMittal Ostrava a.s. 
    projekt: Snoezelen – podpora smyslového vnímání 
    výše dotace: ………………………………………….…………...30.000,- Kč 
    financování: v plné výši poskytovatelem dotace 

 
 
5123/76RM/2014 - Jmenování členů konkursních komisí ke konkursním řízením na vedoucí    
                                pracovní místa ředitelů ZŠ a MŠ, jejichž zřizovatelem je statutární  
                                město Havířov___________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
j m e n u j e 
 
konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů 
základních škol a mateřské školy takto: 
 
1. Základní škola Kapitána Jasioka Havířov - Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57  
    okres Karviná 
    Předseda:         Bc. Daniel Pawlas, náměstek primátora, zástupce zřizovatele 
    Další členové: Ing. Martina Dresslerová, vedoucí OŠK, zástupce zřizovatele  
                            PhDr. Libuše Josieková, zástupce krajského úřadu MSK 
                PaedDr. Václav Hujer, odborník v oblasti státní správy 
               Mgr. Miroslava Przeczková, pedagogický pracovník 
               Mgr. Šárka Fiedlerová Hanušová, školní inspektorka  
                                                                               České školní inspekce 
               Bc. Zlatuše Kustvánová, zástupce školské rady  
                
2. Základní škola a Mateřská škola Havířov - Bludovice Frýdecká,  
    příspěvková organizace 
    Předseda:         Bc. Daniel Pawlas, náměstek primátora, zástupce zřizovatele 
    Další členové: Ing. Martina Dresslerová, vedoucí OŠK, zástupce zřizovatele  
                            PhDr. Libuše Josieková, zástupce krajského úřadu MSK 
                PaedDr. Svatopluk Novák, odborník v oblasti státní správy 
               Mgr. Petr Volný, pedagogický pracovník 
               Mgr. Šárka Fiedlerová Hanušová, školní inspektorka  
                                                                               České školní inspekce 
               Bc. Emílie Čečotková, zástupce školské rady 
 
3. Mateřská škola Havířov - Šumbark Mládí 23/1147 
    Předseda:         Bc. Daniel Pawlas, náměstek primátora, zástupce zřizovatele 
    Další členové: Ing. Martina Dresslerová, vedoucí OŠK, zástupce zřizovatele  
                            Ing. Daniel Cinař, DiS., zástupce krajského úřadu MSK 
                Bc. Miroslava Turecká, odborník v oblasti státní správy 
               paní Pavla Šarlejová, pedagogický pracovník 
               PhDr. Hana Slaná, školní inspektorka České školní inspekce  
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u k l á d á 
 
učinit úkony k zahájení činnosti konkursních komisí v souvislosti s obsazením 
vedoucích pracovních míst ředitelů dotčených škol bezodkladně po jejím 
jmenování. 

 
               Z: vedoucí OŠK 

                T: duben 2014  
 
                                                                  
5124/76RM/2014 - Poskytnutí dotace na rok 2014 Nemocnici s poliklinikou Havířov,  
                                příspěvková organizace, na úhradu plen zakoupených v roce 2013________ 
 

Rada města Havířova   
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
 
vzít na vědomí 
žádost Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, o udělení 
výjimky ze Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města 
Havířova dle přílohy č. 1 
 
schválit  
poskytnutí dotace pro Nemocnici s poliklinikou Havířov, příspěvková 
organizace (IČ 00 84 48 96), na rok 2014 ve výši 145.228,- Kč na úhradu plen 
zakoupených v roce 2013  
 
uzavřít  
smlouvu s příjemcem dotace 
 
uložit  
ekonomickému odboru zapracovat poskytnutí dotace Nemocnici s poliklinikou 
Havířov, příspěvková organizace, ve výši 145 230,- Kč do návrhu úprav 
rozpočtu I. na rok 2014  

 
 
5125/76RM/2014 - Čerpání finančních prostředků na protidrogovou politiku města  
                                za rok 2013______________________________________________________  
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
čerpání finančních prostředků na protidrogovou politiku města Havířova  
za rok 2013 dle důvodové zprávy 
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u k l á d á 
 
předložit Radě města Havířova zprávu o čerpání finančních prostředků na 
protidrogovou politiku města začátkem následujícího roku 

 
         Z: vedoucí OŠK 
                             T: březen 2015 
 
 
5126/76RM/2014 - Vyúčtování poskytnutých dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2013___ 
          
          

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova 
 
vzít na vědomí  
informativní zprávu o vyúčtovaní dotací poskytnutých z výdajové části OJ 10  
– „Ostatní dotace a dary“, rozpočtu statutárního města Havířova za rok 2013, 
dle důvodové zprávy  

 
 
5127/76RM/2014 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova v roce 2014  
                                sportovním a mimosportovním subjektům____________________________  
         

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
 
schválit  

            1. poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu    
                města Havířova v roce 2014: 
 

    I. z mimosportovní sféry v celkové výši 3 523 300,- Kč, a to takto: 
 
    sociální oblast       950 000,- Kč dle přílohy č. 1 
    kulturní oblast    1 551 000,- Kč dle přílohy č. 2 
    školská oblast        607 000,- Kč dle přílohy č. 3 
    oblast partnerských vztahů        95 000,- Kč dle přílohy č. 4 
    oblast prevence kriminality  
    a protidrogové prevence         190 000,- Kč dle přílohy č. 5 
    oblast bezpečnosti a ochrany zdraví     130 300,- Kč dle přílohy č. 6 
 
    II. ze sportovní sféry v celkové výši  6 363 000,- Kč dle přílohy č. 7 
 
2. poskytnutí dotace ve výši 4 000 000,- Kč  MS Havířov, IČ 60 33 81 81,  
    na projekt „Realizace stavebních úprav myslivecké chaty a klubu Městské     
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    policie“, zapojením Fondu veřejně prospěšných aktivit do OJ 10 „Ostatní  
    dotace a dary“ v roce 2014  
 
3. uzavření smluv o poskytnutí dotací s fyzickými a právnickými osobami  
    ve schválené výši finančních prostředků dle příloh č. 1 – 7 a s MS Havířov,  
    IČ 60 33 81 81, na projekt „Realizace stavebních úprav myslivecké chaty  
    a klubu Městské policie“ dle bodu č. 2. tohoto usnesení 
 
pověřit  
náměstka primátora pro sociální rozvoj podpisem smluv o poskytnutí dotace,   
a to v případě poskytnutí dotace nad 400 000,- Kč v jednotlivých případech. 

 
                               
5128/76RM/2014 - Zásady hodnocení činnosti ředitelů a poskytování odměn ředitelům     
                                příspěvkových organizací__________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
Zásady hodnocení činnosti ředitelů a poskytování odměn ředitelům 
příspěvkových organizací ve znění přílohy č. 1 tohoto materiálu,  
s účinností od 27.3.2014 

 
 
5129/76RM/2014 - Vyhodnocení smlouvy o závazku veřejné služby k zajištění ostatní         
                                dopravní obslužnosti městskou hromadnou dopravou (MHD)       
                                provozovanou dopravcem ČSAD Havířov a.s. v r. 2013_________________ 
  

Rada města Havířova 
 
b e r e  n a  v ě d o m í 
 
výsledek hospodaření dopravce ČSAD Havířov a.s. v systému  
MHD Havířov v r. 2013, dle důvodové zprávy a příloh 

 
 
5130/76RM/2014 - Vyhodnocení smluv o závazku veřejné služby k zajištění ostatní dopravní  
                                obslužnosti linkami příměstské dopravy na území města Havířova v r. 2013 
           

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
výsledky hospodaření dopravců ČSAD Havířov a.s., ČSAD Karviná a.s.,  
ČSAD Frýdek-Místek a.s. a společnosti ARRIVA MORAVA a.s., dle 
důvodové zprávy a příloh 
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5131/76RM/2014 - Úprava Vzorových dokumentů - „Smlouva o odvádění odpadních vod    
                                kanalizací, Obchodní podmínky a Reklamační řád“____________________   
           

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
informaci o obsahu úpravy vzorových dokumentů - „Smlouva o odvádění 
odpadních vod kanalizací“, „Obchodní podmínky“ a „Reklamační řád“  
dle důvodové zprávy 
 
s c h v a l u j e  
 
Vzorové dokumenty (s účinností od 1.4.2014):  
„Smlouva o odvádění odpadních vod kanalizací – Vzor 2014“ ve znění  
  dle přílohy č. 1,  
„Obchodní podmínky – Vzor 2014“ ve znění dle přílohy č. 2,  
„Reklamační řád – Vzor 2014“ ve znění dle přílohy č. 3, 
„Podmínky pro odvádění odpadních vod (Vzor 2014)“ ve znění dle přílohy č.4, 
„Protokol o připojení na kanalizaci (Vzor 2014)“ ve znění dle přílohy č. 5 
 
u k l á d á   
 
vedoucímu odboru komunálních služeb předat vzorové dokumenty „Smlouva o 
odvádění odpadních vod kanalizací – Vzor 2014“, „Obchodní podmínky – Vzor 
2014“, „Reklamační řád – Vzor 2014“, „Protokol o připojení na kanalizaci 
(Vzor 2014)“ společnosti Technické služby Havířov a.s. k závaznému 
používání těchto vzorových dokumentů s účinností od 1.4.2014  

 
Z: vedoucí OKS 

          T: 31.3.2014 
 
  
5132/76RM/2014 - Technické služby Havířov a.s. - Ceník 2014 (služby související s    
                                provozováním kanalizace)_________________________________________  
  

Rada města Havířova 
 
b e r e  n a  v ě d o m í 
 
informaci o způsobu stanovení úpravy cen v Ceníku Provozovatele 2014  
dle důvodové zprávy 
 
s c h v a l u j e  
 
Dodatek č. 3 - Příloha „A“ – Ceník Provozovatele 2014 - k Dohodě  
o smluvních službách souvisejících s provozováním kanalizace pro veřejnou 
potřebu ve vlastnictví statutárního města Havířova č. 1391/OKS/2012 
(uzavřené dle čl. 8.5 Smlouvy o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu) 
mezi statutárním městem Havířov a Technickými službami Havířov a.s.  
ve znění dle přílohy   
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p o v ě ř u j e   
 
náměstka primátora města Havířova pro hospodářský rozvoj podpisem  
Dodatku č. 3 - Příloha „A“ – Ceník Provozovatele 2014 - k Dohodě 
o smluvních službách souvisejících s provozováním kanalizace pro veřejnou 
potřebu ve vlastnictví statutárního města Havířova      č. 1391/OKS/2012  
mezi statutárním městem Havířov a Technickými službami Havířov a.s. 
       

          Z: vedoucí OKS 
          T: 31.3.2014 
 
 
5133/76RM/2014 - Žádost o přidělení konkrétního bytu zvláštního určení – bezbariérový byt  
                                – Jarmila Kožejová_______________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
přidělení konkrétního bytu zvláštního určení – bezbariérový byt č. 44  
o velikosti 2+1 na ul. Chrpová 536/2 v Havířově-Šumbarku  
paní Jarmile Kožejové 

 
  
5134/76RM/2014 - Výjimka ze zásad pro postup při zadávání veřejných zakázek malého    
                                rozsahu pro rok 2014______________________________________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
výjimku ze „Zásad pro postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“ 
s tím, že služby vyplývající z uzavřených dohod o výkonu pěstounské péče  
se mohou v roce 2014 objednávat prostřednictvím odboru sociálních věcí MMH 
dle konkrétních potřeb a požadavků pěstounů u níže uvedených subjektů: 
1. Sociální služby města Havířova, Přemyslova 1618/12,  
    736 01 Havířov-Podlesí 
2. Ing. Lubomír Figura, Modřínová 1430/1b, 735 64 Havířov Prostřední-Suchá 
3. Dětské centrum Čtyřlístek, p. o., Nákladní 29, 746 01 Opava, týká se zařízení    
    ul. Hornická 900/8, 735 64 Havířov Prostřední-Suchá 

     4. Slezská diakonie, Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín, týká se zařízení  
         Poradna pro rodinu, Opletalova 4/607, 736 01 Havířov-Šumbark, 

 
a to s podmínkou, že cena uvedená v příloze č. 1 u daného subjektu nesmí být 
překročena. V průběhu roku 2014 může být rovněž využito i dalších vhodných 
nabídek od jiných poskytovatelů služeb, pokud budou ceny obvyklé v daném 
místě a čase.  
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5135/76RM/2014 - „Rekondičně-ozdravné pobyty v Chorvatsku v r. 2015–2017“  
                                 – zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na služby___  
           

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
1. zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na služby    
    „Rekondičně - ozdravné pobyty v Chorvatsku v r. 2015–2017“: 
 
    rozdělení předmětu plnění na části:   ne  
    následné zakázky (opce)   ne 
 
2. dílčí plnění:     ano (jednotlivé turnusy) 
    poskytnutí zálohy:     ne 
    čerpání dotace:    ne 
 
3. druh zadávacího řízení:   otevřené řízení   
 
4. výši požadované jistoty:   90.000,- Kč 
 
5. varianty nabídky:     ne 
 
6. dobu realizace veřejné zakázky:  měsíc červenec a srpen roku 

2015 až 2017 
     
7. základní hodnotící kritérium:  celková nejnižší nabídková cena 

v Kč vč. DPH 
  
8. ostatní podmínky zadávacího řízení:  
    - podmínky uvedené v příloze č. 1 tohoto materiálu 
    - požadavek na předložení pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za   
      škodu s pojistným plněním v minimální výši 2.000.000,- Kč nejpozději  
      při podpisu smlouvy 
    - v případě zajištění služeb cestovní kanceláří nejpozději při podpisu této 
      smlouvy předložení dokladu o pojištění záruky pro případ úpadku cestovní  
      kanceláře  
    - požadavek na předložení licence k provozování mezinárodní dopravy  
      velkými vozidly nejpozději při podpisu této smlouvy        
 
9. základní kvalifikační předpoklady:             
    - podle § 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných  
      zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) - čestným  
      prohlášením 
 
10. profesní kvalifikační předpoklady:            
      - výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán 
      - doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu  
        veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské  
        oprávnění či licenci 
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11. ekonomická a finanční způsobilost: 
      - čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou  
         zakázku 

 
                                 12. technické kvalifikační předpoklady:     

              - seznam významných služeb obdobného charakteru jako předmět veřejné  
                zakázky (zajištění skupinových pobytů dětí v zahraničí včetně stravování)   
                poskytnutých uchazečem v posledních třech letech, včetně minimálně  
                dvou osvědčení (referenční list) o poskytnutí služeb uvedených  
                v seznamu, jejichž předmětem bylo zajištění min. dvou na sebe  
                navazujících turnusů pro min. 15 dětí na jednom turnuse pro jednoho  
                objednatele/1 služba 

       - přehled provozních a technických zařízení, které bude mít uchazeč  
         při plnění veřejné zakázky k dispozici, tj. popis a fotografie exteriéru  
         a interiéru ubytovacího zařízení, včetně popisu a fotografií jednotlivých  
         pokojů a stravovacích prostorů a kulturních a sportovních zařízení, pláže 
         a jejího okolí, popisu trasy přístupu k pláži z ubytovacího zařízení a  
         vzorový jídelníček pro všechny čtyři turnusy 

 
        13. jmenování komise pro posouzení kvalifikace včetně náhradníků  

         člen:         
      1. Vojtěch Kozák 
      2. Ing. Bernarda Urbancová 
      3. Bc. Eva Kiedroňová 
      4. Bc. Petra Pospíšilová  
      5. Bc. Alena Kleinbauerová                     
      náhradník: Ing. Milan Černý, Ing. Yveta Břízová, Karla Nožičková,   
                        Miroslava Lepíková, Lucie Jonsztová, DiS.   
 

        14. jmenování členů hodnotící komise včetně náhradníků  
          člen:        náhradník: 

                                       1. Bc. Daniel Pawlas   Ing. Eduard Heczko  
                                       2. Ing. Bernarda Urbancová   Ing. Yveta Břízová 
                                       3. Bc. Petra Pospíšilová   Miroslava Lepíková 
                                       4. Bc. Eva Kiedroňová   Karla Nožičková 
                                       5. Bc. Alena Kleinbauerová  Lucie Jonsztová, DiS. 
                                       6. Vojtěch Kozák                                       Ing. Milan Černý 

 
15. zadávací lhůta:    100 dnů  
 
16. odůvodnění veřejné zakázky dle § 156 zákona ve znění přílohy č. 2 
 
p o v ě ř u j e 
 
1. hodnotící komisi výkonem funkce komise pro otevírání obálek s nabídkami  
    v rozsahu § 71 a násl. Zákona 
 
2. předsedu či místopředsedu hodnotící komise podpisem výzvy k vysvětlení  
    nabídky dle § 76 odst. 3 a dle § 77 odst. 1 zákona 
 
 
 
 



 
 

USNESENÍ 
ze 76. schůze Rady města Havířova 

konané dne 26.3.2014 
 

70 

3. Bc. Daniela Pawlase, náměstka primátora pro sociální rozvoj, podpisem  
    zadávací dokumentace na veřejnou zakázku, odůvodnění veřejné zakázky,  
    dodatečných informací k zadávacím podmínkám, oznámení o podání nabídky  
    po lhůtě a výzvy k doplnění či objasnění prokázání kvalifikace  
 
4. vedoucí odboru právních služeb svoláním prvního jednání hodnotící komise 

 
 
5136/76RM/2014 - Zahraniční pracovní cesta do Turčianských Teplic na Slovensku_________ 
 

                      Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zahraniční pracovní cestu Ing. Tamary Šeligové, ředitelky SANTÉ – centra 
ambulantních a pobytových sociálních služeb, příspěvkové organizace  
do Turčianských Teplic na Slovensku, která se uskuteční dne 16.4.2014  
za účelem organizačního zajištění pobytů osob se zdravotním postižením 

 
 
5137/76RM/2014 - Změna obsahu zřizovací listiny příspěvkové organizace Sociální služby    
                                města Havířova__________________________________________________ 
  

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
 
schválit  
změnu Zřizovací listiny příspěvkové organizace Sociální služby města 
Havířova (IČ: 60337583) v Článku  IV „Účel a předmět činnosti PO“  
odstavec  2, který se doplňuje o nové body 2.5. a 2.6.: 
 „ 2.5. uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle § 47b  
           zák. č. 359/1999 Sb.; 
   2.6. poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž PO     
         uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče (§ 47b zák. č. 359/1999 Sb.),    
         při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče; pokud   
         osoba pečující o tuto službu požádá, je PO povinna výchovnou a    
         poradenskou péči poskytnout;“ 
 jako Dodatek č. 3 k úplnému znění Zřizovací listiny vydanému  
 ke dni 1.1.2013. 

 
 
5138/76RM/2014 - Návrh na poskytnutí odměny_______________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
poskytnutí odměny Mgr. Yvoně Dlábkové, ředitelce příspěvkové organizace 
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Městské kulturní středisko Havířov, za úspěšnou realizaci Reprezentačního 
plesu statutárního města Havířova v roce 2014 ve výši dle návrhu člena Rady 
města Havířova 

 
 
5139/76RM/2014 - OŘ/11/OIV/13 – stavba č. 9055 „Náměstí T.G. Masaryka – zhotovitel“  
                                - uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 928/OIV/2013______________ 
   

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e    
 
1. rozšíření  předmětu Smlouvy o dílo č. 928/OIV/2013 Čl. IV a Přílohy č. 1  
    této SoD o dodatečné stavební práce na stavebních objektech IO 106,  
    IO 108 a IO 401 za cenu 1 360 659,69 Kč bez DPH 
     (1 646 398,23 Kč vč. DPH) v rozsahu přílohy č. 3 
 
2. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 928/OIV/2013 Čl. IV a Přílohy č. 1  
    této SoD ze stavebních prací na stavebních objektech IO 001, IO 101, IO 102     
    a IO 103 za cenu - 2 777 719,60 Kč bez DPH  (- 3 361 040,72 Kč vč. DPH)  
    v rozsahu přílohy č. 4 
     
3. změnu položkového rozpočtu u stavebních objektů IO 001, IO 101, IO 102,  
    IO 103, IO 106, IO 108 a IO 401 v rámci Přílohy č. 1 ke Smlouvě o dílo  
    č. 928/OIV/2013 související s bodem 1 a 2 tohoto usnesení  
 
4. uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 928/OIV/2013 na provedení  
    stavby „Náměstí T.G. Masaryka“, v rozsahu bodů 1 až 3 tohoto usnesení,  
    se Sdružením „T.G. Masaryk 2013 E+STASEKO“, sestávajícího ze  
    společností EUROVIA CS, a.s. a STASEKO PLUS, s.r.o., IČ: 45274924  
 
p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem Dodatku č. 3  
ke Smlouvě o dílo č. 928/OIV/2013 ze dne 21.8.2013 
 
u k l á d á  
 
předložit k podpisu Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 928/OIV/2013  
ze dne 21.8.2013 

                                                                                      Z: vedoucí OIV 
          T: 03/2014 

 
 
5140/76RM/2014 - „Centrum dopravní výchovy, dětské dopravní hřiště“ - zahájení          
                                otevřeného řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce______  

   
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce  
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    „Centrum dopravní výchovy, dětské dopravní hřiště“ (číslo stavby 6098) 
 
    rozdělení předmětu plnění na části:  ne 
    následné zakázky (opce):   ne  
 
2. dílčí plnění:     ano (měsíční) 
    poskytnutí zálohy:     ne 
    čerpání dotace:    ne 
    přenesení daňové povinnosti   ne 
 
3. druh zadávacího řízení:   otevřené řízení   
 
4. výši požadované jistoty:   300.000,- Kč  
        
5. varianty nabídky:     ne 
 
6. dobu realizace veřejné zakázky:     
 
    předpokládané zahájení:   druhá polovina měsíce 05/2014 
    termín dokončení:     nejpozději do 90 dnů od předání   
                                                                          staveniště 
 
7. základní hodnotící kritérium:  nejnižší celková nabídková cena 

v Kč bez DPH 
 

8. ostatní podmínky:      
- požadavek na předložení pojistné smlouvy s pojistným plněním v minimální  
  výši 15.000.000,- Kč před podpisem smlouvy se zhotovitelem 

    - záruční doba 60 měsíců na celé dílo vč. zeleně 
    - následná povýsadbová péče o zeleň u náhradní výsadby po dobu 24 měsíců  
      od předání díla 
 
9. základní kvalifikační předpoklady:   
    - podle § 53 odst.1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,  
      ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) - čestným prohlášením  
 
10. profesní kvalifikační předpoklady:   
    - výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis  
       z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, 
    - doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné  
      zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či  
      licenci na činnost odpovídající předmětu podnikání, tzn. provádění staveb,  
      jejich změn a odstraňování; oprávnění pro výkon zeměměřičských činností  
      a montáž, 
    - osvědčení o autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších  
      předpisů, pro obor dopravní stavby a pro obor pozemní stavby, 
    - oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností podle  
      zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých  
      zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.  
       
 



 
 

USNESENÍ 
ze 76. schůze Rady města Havířova 

konané dne 26.3.2014 
 

73 

11. ekonomická a finanční způsobilost:         
    - čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou  
       zakázku 
 
12. technické kvalifikační předpoklady:     
    - seznam stavebních prací, provedených v posledních 5 letech,  
      které svým charakterem odpovídají předmětu této veřejné zakázky,  
      včetně dvou staveb dopravních hřišť v  minimální hodnotě 3,5 mil. Kč  
      bez DPH/1 stavba a dvou staveb budov občanské vybavenosti v minimální  
      hodnotě 2,5 mil. Kč bez DPH/1 stavba. 
      Jestliže jedna reference splňuje více požadavků zadavatele na referenční  
      zakázky, lze tuto referenci použít pro prokázání všech bodů        
      specifikovaných výše. V tomto případě je však nutné ze strany dodavatele  
      dostatečně specifikovat, které požadavky danou referencí prokazuje a  
      v jakém rozsahu.    
 
13. jmenování členů komise pro otevírání obálek včetně náhradníků  
      členové        
      1. Ing. Pavol Jantoš     
      2. Ing. Radoslav Basel     
      3. p.Petr Hnízda     
      Náhradníci – Ing. Eduard Heczko, Ing. Miloš Klimeš, pí. Jana Šenková  
                            (administrátor) 
 
14. jmenování členů hodnotící komise včetně náhradníků 
      člen     náhradník  
      1. Ing. Pavol Jantoš   Ing. Eduard Heczko 
      2. Ing. Radoslav Basel  Ing. Miloš Klimeš 
      3. Mgr. Magda Švédíková  Ing. Lenka Krejčová 
      4. Ing. Miroslav Mynář  Ing. Petr Boháček          
      5. p. Petr Hnízda   pí. Jana Šenková   administrátor VZ 
       
15. zadávací lhůtu:     100 dní 
 
16. odůvodnění veřejné zakázky dle § 156 zákona ve znění přílohy č. 1  
 
p o v ě ř u j e  
 
společnost RECTE.CZ, s.r.o. posouzením kvalifikace uchazečů v rozsahu 
§ 59 a násl. zákona 
 
u k l á d á 
 
zajistit odeslání oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných 
zakázek prostřednictvím společnosti RECTE.CZ, s.r.o.  
 

          Z: vedoucí OIV 
          T: 4/2014 
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5141/76RM/2014 - Stavba č. 13058 „Rekonstrukce objektu LUNA na ul. Lidická“  
                                zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na  
                                stavební práce___________________________________________________  
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
záměr zahájit zadávací řízení na významnou podlimitní veřejnou zakázku na 
stavební práce „Rekonstrukce objektu LUNA na ul. Lidická“ (stavba č. 13058) 
 
s c h v a l u j e 
 
zveřejnění předběžného oznámení veřejné zakázky „Rekonstrukce objektu 
LUNA na ul. Lidická“, vč. odůvodnění účelnosti ve znění přílohy č. 1, ve 
Věstníku veřejných zakázek 

                                                                                                                                                                                                                          
u k l á d á 
 
zajistit zveřejnění předběžného oznámení veřejné zakázky „Rekonstrukce 
objektu LUNA na ul. Lidická“  ve Věstníku veřejných zakázek administrátora 
 

                                                                          Z: vedoucí OIV 
                    T: 21.4.2014 
 

d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova 
 
schválit  
odůvodnění významné veřejné zakázky „Rekonstrukce objektu LUNA  
na ul. Lidická“ (stavba č. 13058) ve znění přílohy č. 2 
 
uložit  
v souvislosti se zajištěním realizace významné veřejné zakázky na stavební 
práce „Rekonstrukce objektu LUNA na ul. Lidická“ (stavba č. 13058) odboru 
investiční výstavby: 
1. zapracovat do návrhu rozpočtu výdajů OJ 9 v roce 2015 částku odpovídající  
    ceně za 2. etapu stavby (vč. DPH) uvedené ve smlouvě uzavřené na realizaci  
    veřejné zakázky   
2. zapracovat do návrhu rozpočtu výdajů OJ 9 v roce 2016 částku odpovídající  
    ceně za 3. etapu stavby (vč. DPH) uvedené ve smlouvě uzavřené na realizaci  
    veřejné zakázky   
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5142/76RM/2014 - Odkanalizování Havířova - části města Bludovice,  Dolní Datyně,  
                                Dolní Suchá, Prostřední Suchá“ změna termínu finančního vypořádání          
                                veřejných částí kanalizačních přípojek_______________________________       
 

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e   
 
Zastupitelstvu města Havířova   
 
schválit 
uzavření dodatku č. 1 k níže uvedeným smlouvám o budoucí kupní smlouvě, 
uzavřeným pro účely budoucího finančního vypořádání veřejných částí 
kanalizačních přípojek k nezastavěným pozemkům uvedených vlastníků  s tím, 
že předmětem dodatku bude změna doby, kdy je vlastník pozemku povinen 
odkoupit od města veřejnou část přípojky, a to z  původně sjednané doby  
do 6 měsíců od vydání kolaudačního souhlasu k užívání kanalizačního řadu, 
nově na dobu do konce roku 2015, za předpokladu schválení závěrečného 
vyhodnocení akce projektu „Odkanalizování Havířova - části města Bludovice, 
Dolní Datyně, Dolní Suchá a Prostřední Suchá “                  
 
1. smlouva č. 484/OIV/2013,  přípojka k  parc. č. 4879, k.ú. Havířov – město,   
    vlastník pozemku: Miroslav Mikula, Formanská 6/1360,  Havířov - Město        
  
2. smlouva  č. 1709/OIV/2012, přípojka k pozemku  parc. č.555/3,  
    k.ú. Dolní Datyně, 
    vlastník pozemku: Mgr. Martin Pindur, Jana Wericha 456/14,  
                                  Havířov  - Město 
 
3. smlouva  č. 1719/OIV/2012, přípojka k pozemku  parc. č. 1438/2,  
    k.ú. Dolní Suchá, 
    vlastník pozemku: Ladislav Hromoda, Janáčková 364/2, Havířov - Město  
 
4. smlouva  č. 1702/OIV/2012, přípojka k pozemku  parc. č. 2548/14,  
    k.ú. Dolní Suchá 
    vlastník pozemku: David a Ivana Hrobářovi, Družstevnická 1133/14,  
                                  Havířov - Město 
 
5. smlouva  č. 1715/OIV/2012, přípojka k pozemku  parc. č. 84/1,  
    k.ú. Kaňovice 
    vlastník pozemku: Benjamín a Alena Majorošovi, Kaňovice č.p.40 
 
6. smlouva  č. 1718/OIV/2012, přípojka k pozemku  parc. č. 2233/3,  
     k.ú. Dolní Suchá 
     vlastník pozemku: Erik Pilch, Vendryně 861   
                                   Tamara Tylová, V.K. Klicpery 289/3, Havířov – Šumbark 
 
7. smlouva  č. 1706/OIV/2012, přípojka k pozemku  parc. č. 4921/2   
    k.ú. Havířov - Město 
    vlastník pozemku: Pavla Hýžová, Mírová 362/7, Havířov - Město  
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8. smlouva  č. 1713/OIV/2012, přípojka k pozemku  parc. č. 884/6,  
    k.ú. Bludovice 
    vlastník pozemku: Šárka Strmisková, Hálkova 1457/13, Havířov – Podlesí   
                                   Darina Žeravová, Tarnavova 3005/11, Ostrava - Zábřeh 
 
9. smlouva  č. 1698/OIV/2012, přípojka k pozemku  parc. č. 811,  
    k.ú. Bludovice  
    vlastník pozemku: Lubomír Kutáč, Mánesova 989/42, Havířov - Město  
 
10. smlouva  č. 1699/OIV/2012, přípojka k pozemku  parc. č. 804,  
      k.ú. Bludovice 
      vlastník pozemku: Antonín a Jarmila Kutáčovi, Gustava Klimenta 705/6,    
                                    Havířov  Město  
 
11. smlouva  č. 1700/OIV/2012, přípojka k pozemku  parc. č. 1448/18,  
      k.ú. Dolní Suchá 
      vlastník pozemku: Jaroslav a Zdeňka Švarný, Šumbarská 206/39,  
                                    Havířov – Dolní Suchá  
 
12. smlouva  č. 1701/OIV/2012, přípojka k pozemku  parc. č.  1448/6,  
      k.ú. Dolní Suchá 
      vlastník pozemku: Jaroslav a Zdeňka Švarný, Šumbarská 206/39,  
                                    Havířov – Dolní Suchá  
 
13. smlouva  č. 104/OIV/2013, přípojka k pozemku  parc. č. 2083/1,  
      k.ú. Dolní Suchá 
      vlastník pozemku: Lešek Buchwaldek, Dr. Jánského 376/12,  
                                    Havířov, Šumbark  
                               
14. smlouva  č. 1977/OIV/2012, přípojka k pozemku  parc. č.2248/1,  
      k.ú. Dolní Suchá 
      vlastník pozemku: Shepperson Olaf Hilton a Jana Sheppersonová,                         
                                    Konzumní 380/22, Havířov - Šumbark  
 
15. smlouva  č. 1705/OIV/2012, přípojka k pozemku  parc. č. 1998,  
      k.ú. Dolní Suchá 
      vlastník pozemku: Zdeněk a Helena Chrástecký, Petra bezruče 1541/8,  
                                     Havířov - Podlesí 
 
16. smlouva  č. 1707/OIV/2012, přípojka k pozemku  parc. č. 884/20,  
      k.ú. Bludovice 
      vlastník pozemku: Radim a Lenka Řeháčkovi, Želivského 1337/1,  
                                    Havířov - Podlesí  
 
17. smlouva  č. 1710/OIV/2012, přípojka k pozemku  parc. č. 2359,  
      k.ú. Dolní Suchá 
      vlastník pozemku: Ivo Černý, Nad Tratí 266/63, Havířov – Dolní Suchá   
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18. smlouva  č. 1711/OIV/2012, přípojka k pozemku  parc. č. 4880,  
      k.ú. Havířov - Město  
      vlastník pozemku: Marcin Miroslaw Sikora a Gizela Sikora – Balwarová,  
                                    Pavlovová 583/2   
 
19. smlouva  č. 1712/OIV/2012, přípojka k pozemku  parc. č. 204,  
      k.ú. Dolní Datyně  
      vlastník pozemku: Kateřina Kohútová, Zelená 1206, Šenov  

 
 
5143/76RM/2014 - UŘ/10/OIV/13 – „Zóna Šumbark II Za Teslou – 4. etapa“ (stavba 10064)  
                                 – uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo 1047/OIV/2013______________  

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e    
 
1. rozšíření  předmětu Smlouvy o dílo č. 1047/OIV/2013  a Přílohy SoD  
    č. 1o dodatečné stavební práce za cenu  265 290,00 Kč bez DPH,  
    tj. 321 000,90 Kč včetně DPH dle Přílohy č. 1 
 
2. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 1047/OIV/2013 a z Přílohy SoD  
    č. 1 stavebních prací za cenu (- 20 297,00 Kč bez DPH),  
    tj. (- 24 559,37 Kč včetně DPH) dle Přílohy č. 1 
     
3. změny položkového rozpočtu stavebních objektů IO 610 – Veřejné osvětlení  
    Ulice Lidická, IO 530 – Komunikace a zpevněné plochy obvodový park  
    dle Přílohy č. 1 ke Smlouvě o dílo 1047/OIV/2013 související  
    s bodem 1 a 2 tohoto usnesení  
 
4. změnu termínu plnění v čl. 5. odst. 1. Smlouvy o dílo č. 1047/OIV/2013,  
    a to prodloužení o 102 kalendářních dnů 
 
5. uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo č. 1047/OIV/2013   
     na provedení stavby č. 10064 „Zóna Šumbark II Za Teslou – 4. etapa“   
     v rozsahu bodů 1 až 4 tohoto  usnesení se společností STRABAG a.s.,  
     IČ: 608 38 744 
      
p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem Dodatku č. 2  
ke Smlouvě o dílo č. 1047/OIV/2013 ze dne 23.9.2013 
 
u k l á d á  
 
předložit k podpisu Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo č. 1047/OIV/2013  
ze dne 23.9.2013 

                                                                                                  Z: vedoucí OIV 
          T: 04/2014 
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5144/76RM/2014 - Smluvní vztahy pro účely vybudování kanalizačních přípojek___________   
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e   
 
Zastupitelstvu města Havířova, 
v rámci realizace investiční akce Odkanalizování části města Havířova – III. 
etapa (Životice, Prostřední Suchá - ul. Hornosušská a Protější) číslo projektu 
CZ.1.02/1.1.00/12.15213, akceptační číslo 12131131 
 
schválit 
1. bezúplatný převod zpracované projektové dokumentace kanalizačních  
    přípojek zpracované na náklady města ke dni 31.12.2013 budoucím  
    vlastníkům kanalizačních přípojek a bezúplatný převod  investorství  
    soukromých částí kanalizačních přípojek po nabytí právní moci územního  
    rozhodnutí,  
2. uzavření závazku darovat veřejné části kanalizačních přípojek budoucím  
    vlastníkům souvisejících soukromých částí kanalizačních přípojek do tří let  
    po uplynutí doby udržitelnosti projektu investiční akce Odkanalizování části  
    města Havířova – III. etapa (Životice, Prostřední Suchá - ul. Hornosušská  
    a Protější) číslo projektu CZ.1.02/1.1.00/12.15213,  
    akceptační číslo 12131131,  
3. poskytnutí bezúročné finanční zápůjčky vlastníkům nemovitosti na základě  
    jejich žádosti, na vybudování soukromé části kanalizační přípojky ve výši  
    až 100% nákladů dle zpracované projektové dokumentace kanalizační  
    přípojky po odečtení cen výkopových prací (dále jen „půjčka“)  
    za těchto podmínek: 
         a) splatnost zápůjčky v pravidelných měsíčních splátkách: 
                        do 18 měsíců při půjčce max. 20.000,- Kč     
                        do 36 měsíců při půjčce 20.001,- Kč až 50.000,- Kč   
                        do 60 měsíců při půjčce vyšší než 50.000,- Kč  

                  od měsíce následujícího od poskytnutí  zápůjčky,  s možností          
                  předčasného splacení neuhrazeného zůstatku zápůjčky 
              b) vlastník připojované nemovitosti uzavře před podáním žádosti  
                  o zápůjčku s provozovatelem kanalizačního řadu (Technické služby   
                  Havířov a.s.) Smlouvu o odvádění odpadních vod kanalizací  
                  z nemovitosti  
              c) vlastník nemovitosti uzavře před podáním žádosti o zápůjčku Smlouvu  
                  o výstavbě  a financování kanalizační přípojky, byla-li část kanalizační    
                  přípojky vybudována na náklady města Havířova  
              d) v případě zmaření účelu zápůjčky (nepřipojení vlastníka nemovitosti  
                  k příslušné stoce kanalizačního řadu do 9 měsíců ode dne poskytnutí  
                  zápůjčky nebo do 9 měsíců ode dne uvedení příslušné stoky  
                  kanalizačního řadu do provozu) bude sjednána smluvní  
                  pokuta 25.000,- Kč 
              e) při nedodržení termínů splatnosti zápůjčky (splátek) déle než  
                  tři měsíce bude požadován zákonný úrok z prodlení a dlužník ztratí  
                  výhodu splátek 

4. uzavření Smlouvy o výstavbě a financování kanalizační přípojky s vlastníky  
    nemovitostí, kteří projeví zájem vybudovat kanalizační přípojku a napojit se  
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    na hlavní kanalizační řad se závazkem přijetí daru části kanalizační přípojky    
    vybudované na náklady města po uplynutí doby udržitelnosti projektu  
    investiční akce Odkanalizování části města Havířova – III. etapa (Životice,  
    Prostřední Suchá - ul. Hornosušská a Protější) číslo projektu  
    CZ.1.02/1.1.00/12.15213, akceptační číslo 12131131  
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem smluv  
dle bodu 4. usnesení 

 
 
5145/76RM/2014 - VZ/19/OIV/14 „Odkanalizování částí města Havířova – III. etapa, Životice, 
                                 Prostřední Suchá – ul. Hornosušská a Protější – TDI + BOZP“  
                                 – zahájení zadávacího řízení na zakázku malého rozsahu na služby______ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby  
    „Odkanalizování částí města Havířova – III. etapa, Životice,  
    Prostřední Suchá – ul. Hornosušská a Protější – TDI + BOZP“ 
 
    rozdělení předmětu plnění na části:  ne 
    následné zakázky (opce):   ne  
 
2. dílčí plnění:     ano (měsíční) 
    poskytnutí zálohy:    ne 
    čerpání dotace:    ano 
    přenesená daňová povinnost:   ne 
 
3. výši požadované jistoty:   30.000,- Kč 
 
4. odeslání výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace těmto zájemcům:  
 
    - Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., Národní č.p. 984/15, Praha 1,  
       IČ: 48588733 
    - DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o., Masarykovo náměstí 5/5,    
      Ostrava, IČ: 42767377 
    - Dopravoprojekt Brno a.s., Kounicova 271/13, Brno, IČ: 46347488 
    - AQUA PROCON s.r.o., Palackého tř. 12, Brno, IČ: 46964371 
    - LAVI ENGINEERING  s.r.o., Rozmarná 427, Hovorčovice, IC: 27858952 

5. varianty nabídky:    ne 
 
6. dobu realizace veřejné zakázky:   
předpokládané zahájení:   06/2014 
termín ukončení:  po schválení závěrečného 

vyhodnocení akce                                  
poskytovatelem podpory 
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7. základní hodnotící kritérium:                    celková nabídková cena  

v Kč bez DPH 
 
8. ostatní podmínky:      
- požadavek na předložení pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu 
s pojistným   plněním v minimální výši 1.000.000,- Kč před podpisem smlouvy 

 
9. základní kvalifikační předpoklady:  
- podle § 53 odst. 1 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění   
  pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) - doklady uvedenými  
  v § 53 odst. 3 zákona 
 
10. profesní kvalifikační předpoklady:  
      - výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, či výpis  
        z jiné obdobné evidence, pokud je v ní uchazeč zapsán, ne starším  
        90 dnů ke dni podání nabídky 
      - doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu  
        veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské    
        oprávnění či licenci 
      - doklad o autorizaci v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného  
         inženýrství (vodohospodářské stavby) pro technický dozor investora 
      - doklad o autorizaci v oboru dopravní stavby pro zástupce technického  
        dozoru investora - doklad o autorizaci v oboru geotechnika 
      - osvědčení (certifikát) pro výkon činností koordinátora bezpečnosti  
        a ochrany zdraví při práci na staveništi 
 
11. technické kvalifikační předpoklady:  
      a) seznam významných služeb provedených v posledních 3 letech a    
          osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto služeb  
          v seznamu uvedených, přičemž zadavatel požaduje předložení min. 3     
          osvědčení na výkon koordinátora BOZP při realizaci stavební zakázky na  
          vodohospodářskou stavbu – kanalizace v min. hodnotě 29.000.000,- Kč  
          bez DPH za každou zakázku a min. 3 osvědčení na výkon technického  
          dozoru investora při realizaci stavební zakázky na vodohospodářskou   
          stavbu – kanalizace v min. hodnotě 29.000.000,- Kč bez DPH  
          za každou zakázku 
 
      b) osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci: 

                                           Technický dozor investora musí mít:  
           min. 5 let praxe při realizaci TDI, přičemž jako TDI musel působit min.  
           u tří zakázek na vodohospodářskou stavbu – kanalizace,  
           ve finančním objemu každé zakázky min. 29.000.000,- Kč bez DPH 
 

     Zástupce technického dozoru investora musí mít:  
     min. 5 let praxe při realizaci TDI, přičemž jako TDI nebo jeho zástupce     
     musel působit min. u dvou zakázek na vodohospodářskou stavbu  
     – kanalizace ve finančním objemu každé zakázky min. 29.000.000,- Kč 
     bez DPH,  

 
     Koordinátor BOZP musí mít:  
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     min. 3 roky praxe při realizaci koordinátora BOZP, přičemž jako     
     koordinátor BOZP musel působit min. u dvou zakázek  
     na vodohospodářskou stavbu – kanalizace ve finančním objemu  
     každé zakázky min. 29.000.000,- Kč bez DPH  
 
     (jedna osoba může vykonávat funkci koordinátora BOZP a současně  
     i funkci TDI (nebo jeho zástupce), jestliže bude splňovat veškeré  
     kvalifikační požadavky na tyto pozice, tzn. že realizační tým tak musí  
     mít minimálně dva členy) 

 
12. ekonomickou a finanční způsobilost:       

                                       - čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou   
                                         zakázku 

 
13. jmenování členů Hodnotící komise, včetně náhradníků: 

                                      člen:       
      1. Ing. Pavol Jantoš     
      2. Ing. Radoslav Basel     
      3. Ing. Pavel Merta     
      4. Mgr. Marek Vlachopulos    
      5. Mgr. Bc. Milan Konečný    
 
náhradník: Ing. Eduard Heczko, Ing. Miloš Klimeš, Jaromír Werner,  
                  Bc. Martina Kozlová, Mgr. Petra Kopová 
 
14. způsob realizace zadávacího řízení: listinná forma 
 
p o v ě ř u j e  
 
společnost McGreen a.s., IČ: 285 25 370, realizací zadávacího řízení na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Odkanalizování částí města 
Havířova – III. etapa, Životice, Prostřední Suchá – ul. Hornosušská  
a Protější – TDI + BOZP“ 
 
u k l á d á 
 
zajistit zahájení zadávacího řízení prostřednictvím společnosti McGreen a.s. 
 

          Z: vedoucí OIV 
          T: 04/2014 
 
 
 
 
 
………………………………….....                                     ...…..…….……………………... 
 
Ing. Zdeněk OSMANCZYK                                  Ing. Eduard HECZKO 
primátor města                  náměstek primátora 
                                                                                                pro ekonomiku a správu majetku 
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UUU   SSS   NNN   EEE   SSS   EEE   NNN   ÍÍÍ   
ze 76. schůze Rady města Havířova 

konané dne 26.3.2014 

 
v zasedací místnosti Rady města Havířova 

na Magistrátu města Havířova 
ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město 

ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE 
 
 
 
 

III.část 
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PPŘŘEEHHLLEEDD  UUSSNNEESSEENNÍÍ 
přijatých na 76. schůzi Rady města Havířova, konané dne 26.3.2014 – III.část 

 
5146/76RM/2014 - Sportovně rekreační areál, ul. Zemědělská, Dolní Datyně (č. stavby 13036)  
                                - zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební              
                                práce  
 
5147/76RM/2014 - VZ/10/OIV/14 - „Přírodě blízká zahrada MŠ Balzacova - Havířov“  
                                (stavba č. 13061) rozhodnutí o vyloučení uchazečů a o výběru  
                                nejvhodnější nabídky 
 
5148/76RM/2014 - „Park za KD Radost Havířov - Parkovací stání na ul. V Parku a Sadová  
                                - LOKALITA 1“(stavba č. 8009) - zahájení otevřeného řízení na podlimitní 
                                veřejnou zakázku na stavební práce 
 
5149/76RM/2014 - UŘ/1/OIV/14 „Odkanalizování částí města Havířova – III. etapa, Životice, 
                                Prostřední Suchá - ul. Hornosušská a Protější“- výzva k podání nabídky 
           
5150/76RM/2014 - Změny v personálním složení Řídícího výboru Integrovaného plánu            
                                rozvoje statutárního města Havířov „Přitažlivé město Havířov“ 
            
5151/76RM/2014 - Roční monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM (za rok 2013)      
                                v rámci IPRM pro IOP „Zóna  Šumbark II Za Teslou“ 
 
5152/76RM/2014 - Roční zpráva o postupu realizace IPRM (za rok 2013) v rámci IPRM  
                                pro ROP „Přitažlivé město Havířov“ 
 
5153/76RM/2014 - Integrovaný plán rozvoje  města – „Zóna Šumbark II Za  Teslou“  
                                – nové složení Řídícího výboru IPRM IOP 
            
5154/76RM/2014 - Aktualizace Výzvy č. 3  – „IPRM  Zóna Šumbark  II Za Teslou“ v rámci    
                                Revitalizace veřejného prostranství   
             
5155/76RM/2014 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání   
                                dotací z fondů EU,  SR, případně jiných zdrojů 
 
5156/76RM/2014 - Přijetí  dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2014  
                                - na projekt „Havířov v květech v r. 2014“                              
  
5157/76RM/2014 - Dohoda o sdílených výdajích mezi statutárním městem Havířov  
                                a statutárním městem Karviná v rámci projektu „III. polsko-česká    
                                odborná setkání“ 
 
5158/76RM/2014 - Podání žádosti o finanční podporu z Operačního programu životního    
                                prostředí  v rámci 60. výzvy – prioritní osa 3 na projekt „Snižování    
                                spotřeby energie ZŠ K. Světlé, Havířov“  
 
5159/76RM/2014 - Opatření obecné povahy - Územní plán Havířov 
 
5160/76RM/2014 - Vyjádření statutárního města Havířova k veřejnému projednání návrhu  
                                Územního plánu Václavovice 
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5161/76RM/2014 - Obecně závazná vyhláška k regulaci hlučných činností 
                           

5162/76RM/2014 - Sazebník úhrad za poskytování informací podle z.č. 106/1999 Sb.   
           
5163/76RM/2014 - Informativní zpráva o provedených kontrolních prohlídkách ubytoven  
                                na území města Havířova 
 
5164/76RM/2014 - Poskytnutí peněžitých zápůjček na výstavbu kanalizačních přípojek VI. 
 
5165/76RM/2014 - Stížnost p. Tomáše Rejče 
 
5166/76RM/2014 - Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností 
 
5167/76RM/2014 - VZ KP/2/2014 „Propagace akce 19.Setkání hornických měst a obcí  
                                ČR – Havířov 2015“ – zadání veřejné zakázky 
  
5168/76RM/2014 - Prodej a nákup cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Havířov      
                                Životice  
 
5169/76RM/2014 - Návrh programu 25. zasedání Zastupitelstva města Havířova 
 
5170/76RM/2014 - „Rekondičně-ozdravné pobyty seniorů a osob se zdravotním postižením  
                                na Slovensku v roce 2014“ – zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
             
5171/76RM/2014 - Změna v Komisi pro bezpečnost silničního provozu RMH 
 
5172/76RM/2014 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova 
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UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ 
ze 76. schůze Rady města Havířova, konané dne 26.3.2014 - III. část 

 
5146/76RM/2014 - Sportovně rekreační areál, ul. Zemědělská, Dolní Datyně (č. stavby 13036)  
                                - zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební              
                                práce___________________________________________________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce  
    „Sportovně rekreační areál, ul. Zemědělská, Dolní Datyně“ (č.stavby 13036) 
 
    rozdělení předmětu plnění na části:  ne 
    následné zakázky (opce):   ne  
 
2. dílčí plnění:     ano (měsíční) 
    poskytnutí zálohy:    ne 
    čerpání dotace:    ne 
    přenesená daňová povinnost:   ne 
 
3. formu zadávacího řízení:   zjednodušené podlimitní řízení  
 
4. výši požadované jistoty:   150.000,- Kč 
 
5. odeslání výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace těmto zájemcům:  
 

- NORD MORAVA s.r.o., Hladnovská 2044/40, 710 00 Slezská Ostrava,  
                                         IČ: 27118649 
- Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8-Libeň, IČ: 00014915 
- EUROVIA CS, a.s., Národní 10, 113 19 Praha 1, IČ: 45274924 
- MORYS s. r. o., ul. Rudé armády č.p. 247, 739 21 Paskov, IČ: 42864771 
- První KEY - STAV, a.s., Lánská 128, 739 61 Třinec, IČ: 25385127 

 
6. varianty nabídky:    ne 
 
7. dobu realizace veřejné zakázky:   

předpokládané zahájení:   červen 2014 
termín ukončení:  nejpozději do 77 dnů ode dne 

předání staveniště   
8. základní hodnotící kritérium:                   nejnižší celková nabídková cena     
                                                          v Kč bez DPH 
 
9. ostatní podmínky:      
    - požadavek na předložení pojistné smlouvy s pojistným plněním   
      v minimální výši 10.000.000,- Kč před podpisem smlouvy se zhotovitelem 
    - záruční doba v délce 60 měsíců 
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10. základní kvalifikační předpoklady:  
      - v rozsahu § 53 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,  
        ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – zákonem požadovanými   
        doklady 

 
11. profesní kvalifikační předpoklady:  
      a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán,  
          či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní uchazeč zapsán. 
      b) doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu  
          veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské    
          oprávnění či licenci na:  
          - provádění staveb, jejich změn a odstraňování  
          - oprávnění pro výkon zeměměřičských činností 
      c) doklad osvědčující odbornou způsobilost: 
          - oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností podle  
            zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění  
            některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších  
            předpisů. 
          - osvědčení o autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších          
            předpisů, v oboru pozemní stavby pro osobu hlavního stavbyvedoucího, 
 
12. technické kvalifikační předpoklady:  
      - seznam stavebních prací provedených v posledních 5 letech a osvědčení  
        objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších stavebních prací  

v seznamu uvedených, přičemž zadavatel požaduje předložení min. 1 
osvědčení o provedení stavební práce týkající se výstavby nebo 
rekonstrukce parkoviště a komunikace v min. hodnotě 600.000,- Kč bez 
DPH/1 stavba a min. 1 osvědčení o provedení stavební práce týkající se 
výstavby nebo rekonstrukce hřiště v min. hodnotě 1.300.000,- Kč bez 
DPH/1  stavba (provedení výstavby nebo rekonstrukce parkoviště a 
komunikace a hřiště v požadované min. hodnotě lze prokázat i společně 
ke stejné stavbě) 

 
13. ekonomickou a finanční způsobilost:       

   - čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit  
      veřejnou zakázku 

 
14.  jmenování členů Hodnotící komise, včetně náhradníků: 

člen:     náhradník: 
1. Ing. Pavol Jantoš   Ing. Eduard Heczko 
2. Ing. Radoslav Basel  Ing. Miloš Klimeš 
3. Ing. Miroslav Szop  Ing. Vladislav Varmuža 
4. Mgr. Marek Vlachopulos  Zdeněk Konečný  
5. Petr Hnízda   Jana Šenková 

 
15. zadávací lhůtu:              90 dnů  
 
p o v ě ř u j e  
 
1. hodnotící komisi výkonem funkce komise pro otevírání obálek s nabídkami  
    v rozsahu § 71 a násl. zákona 
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2. hodnotící komisi posouzením kvalifikace uchazečů v rozsahu § 59  
    a násl. zákona  
 
3. společnost  RECTE.CZ, s.r.o., IČ: 61972690 realizací tohoto zadávacího  
    řízení v rozsahu ust. § 151 zákona  
 
u k l á d á 
 
zajistit zahájení zadávacího řízení prostřednictvím společnosti RECTE.CZ, s.r.o. 
 

Z: vedoucí OIV 
          T: 04/2014 
 
 
5147/76RM/2014 - VZ/10/OIV/14 - „Přírodě blízká zahrada MŠ Balzacova - Havířov“  
                                (stavba č. 13061) rozhodnutí o vyloučení uchazečů a o výběru  
                                nejvhodnější nabídky_____________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
v y l u č u j e 
 
ze zadávacího řízení VZ/10/OIV/14 - „Přírodě blízká zahrada MŠ Balzacova  
- Havířov“ (stavba č. 13061): 
- společnost Údržba pozemků, a.s., se sídlem Dělnická 883/46, 736 01  
  Havířov – Prostřední Suchá, IČ: 28620968, pro nesplnění kvalifikace    
  v požadovaném rozsahu z důvodů uvedených v příloze č. 1 
- společnost ZAHRADY HANYZ s.r.o., se sídlem Škrbeňská 558, 739 34   
  Šenov, IČ: 28640390 pro nesplnění kvalifikace v požadovaném rozsahu    
  z důvodů uvedených v příloze č. 1  
 
r o z h o d l a  
 

     1. o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku VZ/10/OIV/14 -    
         „Přírodě blízká zahrada MŠ Balzacova - Havířov“ (stavba č. 13061) od  
         společnosti SVOBODNÉ ZAHRADY KLUS, s.r.o.,  
         se sídlem Dolní Lištná 10, 739 61 Třinec, IČ 27762688, s nabídkovou  
         cenou 1.070.616,00 Kč bez DPH (1.295.445,36 Kč vč. DPH) 

 
     2. o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky VZ/10/OIV/14 - „Přírodě  
         blízká zahrada MŠ Balzacova - Havířov“ (stavba č. 13061) takto:   

 
2. místo: ARBOR MORAVIA s.r.o., se sídlem Přemyslovců 307/65,  
    709 00  Ostrava, IČ: 25383035, s  nabídkovou cenou 1.204.325,- Kč  
    bez DPH (1.457.233,25 Kč vč. DPH) 
 
3. místo: VDS, spol. s r.o., se sídlem Kotkova 271/6,  
    703 00 Ostrava- Vítkovice, IČ: 45194980, s nabídkovou  
    cenou 1.278.406,- Kč bez DPH (1.546.871,26 Kč vč. DPH) 
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4. místo: Rosis s.r.o., se sídlem Vrchní 1556/43, 747 05 Opava 5,  
    IČ: 46576576, s nabídkovou cenou 1.315.094,- Kč bez DPH    
    (1.591.263,74 Kč vč. DPH) 
 
5. místo: Petr Vykrut – ZAHRADNÍ SLUŽBY, se sídlem U Haldy 1616/68,  
    700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČ: 47165006, s nabídkovou  
    cenou 1.452.308,- Kč bez DPH (1.757.292,68 Kč vč. DPH) 

 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem smlouvy na realizaci 
veřejné zakázky VZ/10/OIV/14 - „Přírodě blízká zahrada  
MŠ Balzacova - Havířov“ (stavba č. 13061)  
 
u k l á d á 
 
1. zajistit odeslání rozhodnutí o vyloučení a o výběru nejvhodnější nabídky  
    na veřejnou zakázku VZ/10/OIV/14 - „Přírodě blízká zahrada MŠ Balzacova    
    - Havířov“ (stavba č. 13061) uchazečům prostřednictvím společnosti  
    VIA Consult a.s.  
 

                                                  Z:  vedoucí OIV 
        T:  04/2014 
 
2. předložit smlouvu na realizaci veřejné zakázky VZ/10/OIV/14 - „Přírodě  
    blízká zahrada MŠ Balzacova - Havířov“ (stavba č. 13061) k podpisu 
   

Z: vedoucí OIV 
          T: 04/2014 
 
 
5148/76RM/2014 - „Park za KD Radost Havířov - Parkovací stání na ul. V Parku a Sadová  
                                - LOKALITA 1“(stavba č. 8009) - zahájení otevřeného řízení na podlimitní 
                                veřejnou zakázku na stavební práce_________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce  

           „Park za KD Radost Havířov - Parkovací stání na ul. V Parku a Sadová  
           - LOKALITA 1“ (stavba č. 8009) 

 
    rozdělení předmětu plnění na části:  ne 
    následné zakázky (opce):   ne  
 
2. dílčí plnění:     ano (měsíční) 
    poskytnutí zálohy:    ne 
    čerpání dotace:    ne 
    přenesená daňová povinnost:   ne 
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3. formu zadávacího řízení:   otevřené řízení  
 
4. výši požadované jistoty:   100.000,- Kč 
 
5. varianty nabídky:    ne 
 
6. dobu realizace veřejné zakázky:   

předpokládané zahájení:   6/2014 
termín ukončení:  nejpozději do 60 dnů ode dne 

předání staveniště  
 
7. základní hodnotící kritérium:                    nejnižší celková nabídková cena    
                                   v Kč bez DPH 
 
8. ostatní podmínky:      

- požadavek na předložení pojistné smlouvy s pojistným plněním v minimální  
  výši   3.000.000,- Kč před podpisem smlouvy se zhotovitelem 
- záruční doba min. 36 měsíců 
- následná péče o zeleň po dobu 36 měsíců od předání dokončeného díla 
-  současná realizace přeložek vodovodních přípojek ve stávajících trasách  
   a stavebních úprav ramp přilehlých obytných domů vybraným  
   zhotovitelem v případě, že mezi vybraným    zhotovitelem a společností  
   RPG Byty, s.r.o. bude ve stanoveném termínu na tuto realizaci uzavřen  
   s samostatný smluvní vztah  

 
9. základní kvalifikační předpoklady:  

- v rozsahu ust. § 53 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,  
  ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) - čestným prohlášením 

 
10. profesní kvalifikační předpoklady:  

- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán,  
  či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní uchazeč zapsán 
- doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné   
   zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění  
   či licenci 
- osvědčení o autorizaci v oboru dopravní stavby pro hlavního  
   stavbyvedoucího 

 
11. technické kvalifikační předpoklady:  

- seznam stavebních prací provedených v posledních 5 letech a osvědčení  
  objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších stavebních prací v seznamu  
   uvedených, přičemž   zadavatel požaduje předložení min. 2 osvědčení o  
   provedení parkovacích stání v min.   hodnotě 1.700.000,-Kč bez DPH/1  
   stavba a min. 2 osvědčení o provedení pokládky   inženýrských sítí v min.   
   hodnotě 500.000,-Kč bez DPH/1 stavba (provedení parkovacích stání a    
   inženýrských sítí v požadované min. hodnotě lze prokázat  
   i společně ke stejné stavbě) 
 
- osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci prokazující u hlavního  
   stavbyvedoucího vysokoškolské vzdělání stavebního směru, min. 3 roky    
   praxe jako hlavní stavbyvedoucí a zkušenost s realizací min. 1 stavby  
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   na provedení parkovacích stání v min. hodnotě    1.700.000,-Kč bez DPH/1  
   stavba a min. 1 stavby na provedení pokládky  inženýrských sítí    v min.   
   hodnotě 500.000,-Kč bez DPH  (lze prokázat i společně ke stejné stavbě) 
 
- osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci prokazující u zástupce  
   stavbyvedoucího   vysokoškolské vzdělání stavebního směru, min. 3 roky  
   praxe jako hlavní stavbyvedoucí nebo jako zástupce stavbyvedoucího  
   a zkušenost s realizací min. 1 stavby na provedení   parkovacích stání  
   v min. hodnotě  1.700.000,-Kč bez DPH/1 stavba a min. 1 stavby na    
   provedení pokládky  inženýrských sítí  v min. hodnotě 500.000,-Kč  
   bez DPH  (lze prokázat   i společně ke stejné stavbě) 
 

12. ekonomickou a finanční způsobilost:       
  - čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou  
    zakázku 

 
13. jmenování členů hodnotící komise, včetně náhradníků: 

člen:      náhradník: 
       1. Ing. Pavol Jantoš    Ing. Eduard Heczko          
       2. Ing. Radoslav Basel   Ing. Miloš Klimeš 
       3. Ing. Petr Špok                                        Zdeněk Hečko 
       4. Jana Horáková                                        Mgr. Marek Vlachopulos 
       5. Bc. Alena Kleinbauerová  Lucie Jonsztová, DiS. 

 
14. zadávací lhůtu:             90 dnů  
 
15. odůvodnění veřejné zakázky dle § 156 zákona ve znění přílohy č. 1 
 
p o v ě ř u j e  
 
1. hodnotící komisi výkonem funkce komise pro otevírání obálek s nabídkami  
    v rozsahu § 71 a násl. zákona 
 
2. hodnotící komisi posouzením kvalifikace uchazečů v rozsahu  
    § 59 a násl. zákona  
 
3. předsedu či místopředsedu hodnotící komise podpisem výzvy k vysvětlení  
    nabídky dle § 76 odst. 3 a dle § 77 odst. 1 zákona 
 
4. náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem zadávací dokumentace  
    na veřejnou zakázku, odůvodnění veřejné zakázky, dodatečných informací  
    k zadávacím podmínkám, oznámení o podání nabídky po lhůtě a výzvy  
    k doplnění či objasnění prokázání kvalifikace  
 
5. vedoucí odboru právních služeb svoláním prvního jednání hodnotící komise 
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5149/76RM/2014 - UŘ/1/OIV/14 „Odkanalizování částí města Havířova – III. etapa, Životice, 
                                Prostřední Suchá - ul. Hornosušská a Protější“- výzva k podání nabídky__ 
           

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
vyzvat k podání nabídky na veřejnou zakázku č. UŘ/1/OIV/14  
– „Odkanalizování částí města Havířova – III. etapa, Životice, Prostřední Suchá 
– ul. Hornosušská a Protější“ níže uvedené zájemce, kteří prokázali splnění 
kvalifikace:  
 
1.   EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, Praha 1, IČ:  452 74 924   
2.   SYNER VHS Vysočina, a.s., Na Hranici 4839/14, Jihlava, IČ: 251 83 052 
3.   Porr a.s., Václavské náměstí 837/11, Praha 1, IČ: 430 05 560 
4.   Skanska a.s., Líbalova 1/2348, Praha 4, IČ: 262 71 303 
5.   „Společnost POHL – AQUALIA, Havířov“, Holasická 1632/57A, Opava,  

zastoupená  vedoucím společníkem POHL cz, a.s., Nádražní 25, Roztoky,  
IČ: 256 06 468 

6.   „Společnost GEOSAN – ZEPRIS“, U Průhonu 32, Praha 7, zastoupená  
vedoucím společníkem GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, Kolín 
III, IČ: 256 71 464  

7.   Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8, IČ: 000 14 915 
8.   „Společnost Havířov“, Křižíkova 3009/72a, Brno, zastoupená vedoucím  

společníkem D.I.S., spol. s r.o., Křižíkova 3009/72a, Brno, IČ: 469 75 616 
9.   IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, Brno, IČ: 253 22 257 
10. OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno, IČ: 463 42 796 
11. „Společnost Havířov – První KEY - STAV“, Lánská 128, Třinec,  

zastoupená vedoucím společníkem První KEY – STAV, a.s., Lánská 128, 
Třinec, IČ: 253 85 127 

12. VHS plus, Vodohospodářské stavby, s.r.o., tř. Masarykova 1197,  
Veselí nad Moravou, IČ: 469 76 469 

 
u k l á d á 
 
zajistit další postup v zadávacím řízení prostřednictvím společnosti  
AP INVESTING, s.r.o., IČ: 607 12 121 

                                                                                     Z: vedoucí OIV  
          T: 30.4.2014 
 
 
5150/76RM/2014 - Změny v personálním složení Řídícího výboru Integrovaného plánu            
                                rozvoje statutárního města Havířov „Přitažlivé město Havířov“__________ 
             

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
nové složení Řídícího výboru Integrovaného plánu rozvoje statutárního města 
Havířova dle důvodové zprávy 
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5151/76RM/2014 - Roční monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM (za rok 2013)      
                                v rámci IPRM pro IOP „Zóna  Šumbark II Za Teslou“_________________  
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
 
schválit  
Roční monitorovací zprávu o postupu realizace  IPRM  za rok 2013  
v rámci IPRM pro IOP „Zóna  Šumbark II Za Teslou“ dle přílohy 

 
  
5152/76RM/2014 - Roční zpráva o postupu realizace IPRM (za rok 2013) v rámci IPRM  
                                pro ROP „Přitažlivé město Havířov“________________________________ 
 

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
 
schválit  
Roční zprávu o postupu realizace IPRM za rok 2013 v rámci IPRM pro ROP 
„Přitažlivé město Havířov“ dle přílohy 

 
 
5153/76RM/2014 - Integrovaný plán rozvoje  města – „Zóna Šumbark II Za  Teslou“  
                                – nové složení Řídícího výboru IPRM IOP____________________________ 
            

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
nové složení Řídícího výboru  Integrovaného plánu rozvoje města „Zóna 
Šumbark II Za Teslou“ dle důvodové zprávy 

 
 
5154/76RM/2014 - Aktualizace Výzvy č. 3  – „IPRM  Zóna Šumbark  II Za Teslou“ v rámci    
                                Revitalizace veřejného prostranství__________________________________   
             

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
Navýšení alokace výzvy v rámci IPRM v IOP dle přílohy  
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5155/76RM/2014 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání   
                                dotací z fondů EU,  SR, případně jiných zdrojů________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d  o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
 
vzít na vědomí  
informativní zprávu o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací 
z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů ke dni 07.03.2014 dle přílohy 

 
 
5156/76RM/2014 - Přijetí  dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2014  
                                - na projekt „Havířov v květech v r. 2014“____________________________                              
  

Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 
 
s přijetím dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2014 ve výši 
150 000 Kč  na realizaci projektu s názvem „Havířov v květech v r. 2014“ 
 
p o v ě ř u j e 
 
primátora statutárního města Havířova Ing. Zdeňka Osmanczyka podpisem 
Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje  

 
          Z: vedoucí OSR 

T: duben 2014 
 

 
5157/76RM/2014 - Dohoda o sdílených výdajích mezi statutárním městem Havířov  
                                a statutárním městem Karviná v rámci projektu „III. polsko-česká    
                                odborná setkání“_________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
uzavření Dohody o sdílených výdajích, dle přílohy, mezi statutárním městem 
Havířov, IČ: 00297488,se sídlem Svornosti 86/2, 736 01, Havířov-Město,  
a statutárním městem Karviná, IČ: 00297534, se sídlem Fryštátská 72/1, 733 01 
Karviná-Fryštát, v rámci projektu „III. polsko-česká odborná setkání“ 
spolufinancovaného z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj 
v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce  
Česká republika – Polská republika 2007-2013 prostřednictvím  
Euroregionu Těšínské Slezsko  
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p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku pana  
Ing. Eduarda Heczka podpisem dohody o sdílených výdajích 

            
          Z: vedoucí OSR 

T: 31.03.2014 
            
 
5158/76RM/2014 - Podání žádosti o finanční podporu z Operačního programu životního    
                                prostředí  v rámci 60. výzvy – prioritní osa 3 na projekt „Snižování    
                                spotřeby energie ZŠ K. Světlé, Havířov“______________________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
podání žádosti o finanční podporu z Operačního programu životního prostředí 
v rámci 60. výzvy – prioritní osa 3, oblast podpory 3.2 a podoblast podpory 
3.2.1 na projekt „Snižování spotřeby energie ZŠ K. Světlé, Havířov“  
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Pavola Jantoše podpisem 
žádosti  o dotaci a ostatních dokumentů nezbytných k vyřízení žádosti 
 

Z: vedoucí OSR 
T: 30.04.2014  

    
 
5159/76RM/2014 - Opatření obecné povahy - Územní plán Havířov_______________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova 
 
ověřit  
ve smyslu ustanovení § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
soulad Územního plánu Havířov s politikou územního rozvoje a soulad 
s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, tj. Zásadami územního 
rozvoje Moravskoslezského kraje, a soulad se stanovisky dotčených orgánů  
a stanoviskem krajského úřadu    
 
rozhodnout  
v souladu s ustanovením § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů o námitkách uplatněných při veřejném projednání 
Územního plánu Havířov v rozsahu přílohy – Opatření obecné povahy - 
Územní plán Havířov, jehož nedílnou součástí je příloha č. 3 B. Textová část 
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Odůvodnění Územního plánu Havířov, obsah kapitoly M)   
 
vydat  
ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „stavební zákon“), za použití ustanovení § 43 odst. 4, § 54 odst. 2 
stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 
územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů a v souladu 
s ustanovením § 171 – 174 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, Územní plán Havířov formou opatření obecné povahy 
v rozsahu přílohy, jehož nedílnou součástí jsou přílohy č. 1 až č. 4  

 
 
5160/76RM/2014 - Vyjádření statutárního města Havířova k veřejnému projednání návrhu  
                                Územního plánu Václavovice_______________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
vyjádření statutárního města Havířova k veřejnému projednání návrhu 
Územního plánu Václavovice v rozsahu přílohy   
 
p o v ě ř u j e 
 
primátora statutárního města Havířova Ing. Zdeňka Osmanczyka podpisem 
vyjádření statutárního města Havířova k veřejnému projednání návrhu 
Územního plánu Václavovice 
 
u k l á d á 
 
odboru územního rozvoje Magistrátu města Havířova zajistit vypravení 
vyjádření statutárního města Havířova pořizovateli Územního plánu 
Václavovice, tj. Magistrátu města Ostravy, Útvaru hlavního architekta 
 

          Z: vedoucí OÚR  
          T: 10.4.2014 
 
   
5161/76RM/2014 - Obecně závazná vyhláška k regulaci hlučných činností_________________ 

                           
Rada města Havířova     
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova vydat  
Obecně závaznou vyhlášku k regulaci hlučných činností, ve znění dle přílohy 
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5162/76RM/2014 - Sazebník úhrad za poskytování informací podle z.č. 106/1999 Sb.________   
           

Rada  města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
podle § 17 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů, podle nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách 
stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o 
svobodném přístupu k informacím, a na základě § 102 odst. 3 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, za účelem náhrady 
nákladů spojených s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat, 
s vyhledáním informací a s odesláním informací žadateli tento sazebník úhrad, 
na jehož základě bude požadována úhrada za poskytování informací: 
 
A. Náklady na vytištění, pořízení kopie nebo záznamu informace (1 strana): 
     pořízení kopie černobílé v listinné podobě:    

A4       2,- Kč 
               A3       4,- Kč 
               A2     15,- Kč 
               A1     25,- Kč 
               A0     50,- Kč 
 
     pořízení digitální kopie listiny formátu  A4 (skenování)    1,- Kč* 
 

*Sazba za větší formáty digitálního dokumentu bude stanovena přepočtem 
formátu A4.   
            
Za pořízení kopie externím subjektem bude účtována skutečná cena za 
pořízení kopie, kterou město za její pořízení uhradí. 
 
V případě informací obsažených v publikacích a tiskovinách vydávaných 
městem se výše úhrady stanoví ve výši ceny za příslušný výtisk, poskytuje-li 
se informace formou prodeje tohoto výtisku. 

 
B. Náklady na opatření technických nosičů dat (1 ks): 

cena za datové CD                         cca    6,- Kč (dle fakturace) 
cena za jiný technický nosič dat                             podle pořizovací ceny  
Pokud žadatel poskytne vlastní technický nosič dat, na který bude možné 
požadované informace zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu 
uplatňována. 

 
C. Náklady na odeslání informací (1 ks): 

Balné                                                podle druhu použitého obalu dle  
pořizovací ceny 

Poštovné                                           podle platného ceníku poštovních služeb       
České pošty,s.p. 

Informace budou zasílány žadatelům jako doporučený dopis s dodejkou. 
V případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů 
na odeslání informací uplatňována. 
 



 
 

USNESENÍ 
ze 76. schůze Rady města Havířova 

konané dne 26.3.2014 
 

97 

D. Úhrada na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací: 
Náklady za mimořádně rozsáhlé vyhledání 
informace                                   300,-- Kč/1 započatá hodina 1 pracovníka* 

 
* Náklady budou vyúčtovány za předpokladu, že vyhledávání informace 
(např. je-li třeba informace vyhledat ve spisovně, procházet rozsáhlé soubory 
dat, kopírovat obsáhlé dokumenty apod.) bude trvat déle než 1 hodinu. Sazba 
úhrady je odvozena od průměrných ročních nákladů na platy zaměstnanců 
města, povinného pojistného placeného zaměstnavatelem a převodu do 
sociálního fondu podle schváleného rozpočtu na daný kalendářní rok. 
 
V případě mimořádného rozsáhlého vyhledávání informací více zaměstnanci 
bude úhrada dána součtem částek připadajících na každého zaměstnance. 

 
E. Licenční odměna 

Není-li výše licenční odměny za oprávnění užít informaci určena zvláštním 
právním předpisem, určí se její výše podle předchozích odstavců tohoto 
sazebníku. 

 
F. Společná ustanovení  

1. Celková výše úhrady nákladů, která vznikne součtem dílčích částek za  
pořízení výtisků nebo kopií, za opatření technického nosiče dat, za 
odeslání informací žadateli a za mimořádně rozsáhlé vyhledávání 
informací, se zaokrouhlí na celé Kč směrem dolů. Výše úhrad je uvedena 
vč. DPH. 

2. V případě, že celková výše úhrady za jednu žádost nepřesáhne 50,- Kč,  
úhrada se nepožaduje. 

3. Ustanovení odstavce 2 neplatí, jde-li o zveřejněnou informaci a tato  
informace je vyhledána a zpracována za účelem přímého poskytnutí jen 
proto, že žadatel trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace 
(§ 6 odst. 2 zákona o svobodném přístupu k informacím). 

4. V případě, že bude povinný subjekt za poskytnutí informace požadovat  
úhradu, písemně oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před 
poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých 
skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady povinným subjektem 
vyčíslena. Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované 
úhrady.  

5. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady  
úhradu nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží. 

6. Tento sazebník se stanovuje pro orgány statutárního města Havířova a  
Městskou policii Havířov. 

 7. Dosavadní sazebník úhrad ze dne 1. ledna 2000 ve znění dodatku č. 1 ze  
dne 21. dubna 2004 a dodatku č. 2 ze dne 17. května 2006 se tímto ruší, 
použije se však na dosud nevyřízené žádosti o informace, ledaže by 
použití nového sazebníku bylo pro žadatele výhodnější. 

8. Tento sazebník je účinný dnem 1. dubna 2014. 
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5163/76RM/2014 - Informativní zpráva o provedených kontrolních prohlídkách ubytoven  
                                na území města Havířova__________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
informativní zprávu o provedených kontrolních prohlídkách ubytoven  
na území města Havířova dle přílohy 

 
 
5164/76RM/2014 - Poskytnutí peněžitých zápůjček na výstavbu kanalizačních přípojek VI.___ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
 
schválit  
uzavření smlouvy o poskytnutí peněžité bezúročné zápůjčky na výstavbu 
soukromé části kanalizační přípojky k nemovitosti s vlastníkem nemovitosti: 
Radka Štefánková,  t.b. Prachatická 216/60, 735 64 Havířov-Dolní Suchá 
Výše zápůjčky 21.000,- Kč 
Splatnost zápůjčky 36 měsíců 
 
pověřit   
Ing. Eduarda Heczka, náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku 
podpisem smlouvy o zápůjčce. 
 

          Z: vedoucí EO  
T: 04/2014 

 
 
5165/76RM/2014 - Stížnost p. Tomáše Rejče__________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
 
1. vzít na vědomí stížnost p. Tomáše Rejče ze dne 28.2. 2014 (příloha č. 1),  

vč. informace o způsobu jejího vyřízení dle důvodové zprávy 
 
2. konstatovat, že v postupu primátora města ani tajemníka magistrátu  

neshledalo nesprávný úřední postup při vyřizování stížnosti p. Tomáše Rejče 
ze dne 19.12. 2013  
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3. pověřit tajemníka magistrátu města podpisem  odpovědi, viz příloha č. 6 
 

          Z: tajemník MMH 
          T: 04/2014 
 
 
5166/76RM/2014 - Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností____________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností dle přílohy 

 
 
5167/76RM/2014 - VZ KP/2/2014 „Propagace akce 19.Setkání hornických měst a obcí  
                                ČR – Havířov 2015“ – zadání veřejné zakázky________________________   
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. výjimku z čl. III odst. 2 Zásad pro postup při zadávání veřejných zakázek  
    malého rozsahu pro veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 2/KP/2014  
    „Propagace akce 19.Setkání hornických měst a obcí ČR – Havířov 2015“  
    na dodávky a služby uvedené v příloze č.1  
 
2. uzavření smlouvy se společností ZEMAN ART s.r.o., Česká 361/22, 742 21,  
    Kopřivnice, IČ: 25822209, na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu  
    VZ 2/KP/2014 „Propagace akce 19.Setkání hornických měst a obcí  
    ČR – Havířov 2015“ v rozsahu a za cenu uvedenou v příloze č.1 

 
 
5168/76RM/2014 - Prodej a nákup cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Havířov      
                                Životice_________________________________________________________  
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
záměr zahájení otevřeného zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku  
na dodávky „Nákup cisternové automobilové stříkačky“  
 
s c h v a l u j e   
 
zveřejnění předběžného oznámení veřejné zakázky „Nákup cisternové 
automobilové stříkačky“, vč. odůvodnění účelnosti ve znění přílohy č. 2,  
ve Věstníku veřejných zakázek 
 
 
 



 
 

USNESENÍ 
ze 76. schůze Rady města Havířova 

konané dne 26.3.2014 
 

100 

u k l á d á  
 
zajistit odeslání předběžného oznámení veřejné zakázky „Nákup cisternové 
automobilové stříkačky“, vč. odůvodnění účelnosti ve znění přílohy č. 2,  
do Věstníku veřejných zakázek 
         
                                                           Z: vedoucí KP 
        T: 4/2014 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
 
vzít na vědomí  
1. žádost města Bohumín ze dne 12.3.2014 o odprodej cisternové automobilové  
    stříkačky Tatra 815 – CAS 24 dle přílohy č. 1 
2. záměr zahájení otevřeného zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku  
    na „Nákup cisternové automobilové stříkačky“ a zveřejnění předběžného    
    oznámení veřejné zakázky, vč. odůvodnění účelnosti ve znění přílohy č. 2 
 
schválit  
1. vyřazení přebytečného majetku cisternové automobilové stříkačky  
    Tatra 815 - CAS 24, RZ 5T4 2600, inv. číslo: 16072  z majetku města      
    Havířova formou odprodeje 
2. prodej cisternové automobilové stříkačky Tatra 815 – CAS 24, RZ 5T4 2600  
    městu Bohumín, IČ: 002 97 569,  za kupní cenu dle znaleckého posudku  
    č.103-3/2014 ze dne 17.3.2014 znalce Ing. Pavla Přidala  
    ve výši 1 987 000,- Kč, přičemž výtěžek z prodeje bude použit na  
    financování nové cisternové automobilové stříkačky pro Jednotku sboru  
    dobrovolných hasičů Havířov – Životice 
3. nabytí movitého majetku 1 ks cisternové automobilové stříkačky  
    v hodnotě vyšší než 500 tis. Kč do majetku města 
 
uložit  
ekonomickému odboru zapracovat do rozpočtových opatření II. financování 
nákupu nové cisternové automobilové stříkačky ve výši předpokládané hodnoty 
6 500 000,- Kč vč. DPH do rozpočtu OJ 17       
    

                                                             Z: vedoucí EO 
          T: 23.6.2014 
 
 
5169/76RM/2014 - Návrh programu 25. zasedání Zastupitelstva města Havířova____________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
předložený návrh programu 25. zasedání Zastupitelstva města Havířova, které 
se bude konat dne 7. dubna 2014 od 13:00 hod. v Kulturním domě RADOST. 
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5170/76RM/2014 - „Rekondičně-ozdravné pobyty seniorů a osob se zdravotním postižením  
                                na Slovensku v roce 2014“ – zadání veřejné zakázky malého rozsahu_____ 
             

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. výjimku z článku III odst. 2 „Zásad pro postup při zadávání veřejných  
    zakázek malého rozsahu“ pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby    
    „Rekondičně-ozdravné pobyty seniorů a osob se zdravotním postižením  
    na Slovensku v roce 2014“ 
 
2. uzavření smlouvy se společností Slovenské liečebné kúpele Turčianské  
    Teplice, a.s., se sídlem 039 12 Turčianské Teplice, SNP 519, IČ: 31642322,  
     na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Rekondičně-ozdravné pobyty  
     seniorů a osob se zdravotním postižením na Slovensku v roce 2014“   
     za nabídkovou cenou: 
            a) senioři – 9.450,- Kč včetně DPH/1 osoba/9 nocí za podmínek  
                uvedených v příloze č. 1 
            b) osoby se ZP – 8.400,- Kč včetně DPH/1 osoba/7 nocí za podmínek  
                uvedených v příloze č.2 
            c) za maximální počet osob a za všechny turnusy celkem 819.000,- Kč  
                včetně DPH    
 
p o v ě ř u j e 
 
Bc. Daniela Pawlase, náměstka primátora pro sociální rozvoj, podpisem 
smlouvy se společností Slovenské liečebné kúpele Turčianské Teplice, a.s.,  
se sídlem 039 12 Turčianské Teplice, SNP 519, IČ: 31642322, na veřejnou 
zakázku malého rozsahu „Rekondičně-ozdravné pobyty seniorů a osob se 
zdravotním postižením na Slovensku v roce 2014“ 
 
u k l á d á  
 
předložit smlouvu se společností Slovenské liečebné kúpele Turčianské 
Teplice, a.s., IČ: 31642322, na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
„Rekondičně-ozdravné pobyty seniorů a osob se zdravotním postižením  
na Slovensku v roce 2014“ k podpisu                 
      

Z: vedoucí OSV  
T: květen 2014 
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5171/76RM/2014 - Změna v Komisi pro bezpečnost silničního provozu RMH_______________ 
 

Rada města Havířova 
 
j m e n u j e  
 
Ing. Vladimíra Slížka (KSČM)  
do funkce člena Komise pro bezpečnost silničního provozu (BESIP) RMH 

 
 
5172/76RM/2014 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova___________ 
 

Rada města Havířova  
  
b e r e   n a   v ě d o m í  
  
informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova, které budou 
řešeny v rámci pracovního pořádku Magistrátu města Havířova 

 
 
 
 
 
 
 
………………………………….....                                     ...…..…….……………………... 
 
Ing. Zdeněk OSMANCZYK                                  Ing. Eduard HECZKO 
primátor města                  náměstek primátora 
                                                                                                pro ekonomiku a správu majetku 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UUU   SSS   NNN   EEE   SSS   EEE   NNN   ÍÍÍ   
ze 77. schůze Rady města Havířova 

konané dne 16.4.2014 

 
v zasedací místnosti Rady města Havířova 

na Magistrátu města Havířova 
ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město 

ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Č.jed.  KP/25 734/Rch/2014 
 
V Havířově dne  17.4. 2014 
Zapsala:  Veronika Richterová DiS., odd. kancelář primátora 
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PPŘŘEEHHLLEEDD  UUSSNNEESSEENNÍÍ 
přijatých na 77. schůzi Rady města Havířova, konané dne 16.4.2014  

 
5173/77RM/2014 - Určení ověřovatele zápisu pro 77. schůzi RMH, konanou dne 16.4.2014 
 
5174/77RM/2014 - Schválení ověření zápisu ze 76. schůze Rady města Havířova 
 
5175/77RM/2014 - Schválení programu 77. schůze RMH, konané dne 16.4.2014 

 
5176/77RM/2014 - Kontrola plnění usnesení RMH 

  
5177/77RM/2014 - Souhlas s přijetím finančního účelového daru 
 
5178/77RM/2014 - Hodnocení činnosti příspěvkových organizací za rok 2013 
 
5179/77RM/2014 - Odborná konference, Zelená města – města budoucnosti: ,,Parky našich   

sídel“- informativní zpráva, „Zeleň pro sídliště “- konání 23.9.2014  
v KD Radost 

 
5180/77RM/2014 - Vyřazení neupotřebitelného investičního majetku  
 
5181/77RM/2014 - Souhlas s pořízením investičního majetku – server    
 
5182/77RM/2014 - Žádost Společenství pro dům na ulici Klidná 17/793 v Havířově Město  
                                o úhradu nákladů při hrazení oprav a rekonstrukcí budov – oprava   
                                rozvodu plynu a odpadního potrubí 
 
5183/77RM/2014 - Žádost Společenství pro dům na ulici Klidná 17/793 v Havířově Město  
                                o úhradu nákladů při hrazení oprav a rekonstrukcí budov  
                                – elektroinstalace společných prostor 
 
5184/77RM/2014 - Poskytnutí slevy z nájemného u bytů ve vlastnictví města Havířova 
 
5185/77RM/2014 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 
 
5186/77RM/2014 - Záměry statutárního města Havířova pronajmout byty 
 
5187/77RM/2014 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí   
                                nájmu bytů 
 
5188/77RM/2014 - Zapojení MRA, s. r. o. do návrhu evropského projektu RentalCal   
                                řešeného v domovním fondu města Havířov 
 
5189/77RM/2014 - Zapojení MRA, s. r. o. do návrhu evropského projektu LESS    
                                řešeného v domech v majetku města Havířov 
 
5190/77RM/2014 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Jaroslav Plachetka          
 
5191/77RM/2014 - Přidělení konkrétních obecních bytů         
 
5192/77RM/2014 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů        
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5193/77RM/2014 - Uzavření nových nájemních smluv k obecním bytům        
 
5194/77RM/2014 - Udělení výjimky ze Zásad pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným   
                                bytům v majetku města Havířova – Maria Helena Mucha        
 
5195/77RM/2014 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2270/9, k.ú. Bludovice 
 
5196/77RM/2014 - Záměr výpůjčky pozemků parc.č.  3928, 3929, 3930, k.ú. Havířov – město 
 
5197/77RM/2014 - Záměr prodloužení výpůjčky částí pozemků parc.č. 3750, 3748/1,  
                                k.ú. Havířov – město 
 
5198/77RM/2014 - Pronájem části pozemku parc.č. 2752/1, k.ú. Havířov-město 
 
5199/77RM/2014 - Výpůjčka části pozemku parc.č. 113/1, k.ú.  Bludovice 
 
5200/77RM/2014 - Výpůjčka části pozemku parc.č. 306, k.ú.  Bludovice a zřízení    
                                pozemkové služebnosti 
 
5201/77RM/2014 - Nájem pozemku parc.č. 4515, k.ú. Havířov-město  
 
5202/77RM/2014 - Zrušení usnesení 
                                Záměry pronájmu částí nemovitých věcí 
 
5203/77RM/2014 - Ukončení nájmu částí nemovitých věcí dohodou  
                                Záměry pronájmu částí nemovitých věcí  
                                Změna výměr částí nemovitých věcí 
 
5204/77RM/2014 - Pronájmy částí nemovitých věcí 
 
5205/77RM/2014 - Žádost o prominutí nájemného z důvodu stavebních úprav 
 
5206/77RM/2014 - Žádost o souhlas s podnájmem a s umístěním sídla společnosti 
 
5207/77RM/2014 - Využití majetku – ztráty a nálezy 
 
5208/77RM/2014 - Odúčtování mank a škod z účtu mank a škod  a z podrozvahové   
                                evidence, upuštění od vymáhání  vzniklých pohledávek 
 
5209/77RM/2014 - Vyřazení neupotřebitelného majetku ve správě organizačního odboru                      
 
5210/77RM/2014 - Žádost společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o. o zakoupení konvektomatu 
 
5211/77RM/2014 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova 
 
5212/77RM/2014 - Udělení souhlasu s podáním žádostí a přijetím účelových dotací   
                                poskytnutých Nadací Landek Ostrava, Moravskoslezským krajem  
                                a společností Arcelor Mittal  Ostrava a.s. 
 
5213/77RM/2014 - Udělení souhlasu s přijetím finančních darů příspěvkovými  
                                organizacemi zřízenými statutárním městem Havířov 
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5214/77RM/2014 - Zásady pro stanovení platu ředitelů škol a školského zařízení 
 
5215/77RM/2014 - Povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí na třídu, ve které jsou   
                                zařazeny děti se zdravotním postižením od školního roku 2014/2015 
 
5216/77RM/2014 - Jmenování člena školské rady základní školy, kde zřizovatelem je    
                                statutární město Havířov 
  
5217/77RM/2014 - Změna v rejstříku škol a školských zařízení – výmaz oborů 
 
5218/77RM/2014 - Revokace usnesení č. 5217/77RM/2014 - Změna v rejstříku škol a    
                                školských zařízení – výmaz oborů 
 
5219/77RM/2014 - Změna v rejstříku škol a školských zařízení – výmaz oborů 
 
5220/77RM/2014 - Zásady pro oceňování občanů města Havířova, pedagogických    
                                pracovníků, žáků, družstev/kolektivů a udělování Ceny města  
                                Havířova 
 
5221/77RM/2014 - Zpráva o činnosti Komise rozvojové RMH 
 
5222/77RM/2014 - Zpráva o činnosti Komise pro bezpečnost silničního provozu RMH 
 
5223/77RM/2014 - Pořadí naléhavosti žadatelů o byty v Domech s pečovatelskou službou   
                                v majetku statutárního města Havířova od 01.05.2014 do 31.10.2014 
 
5224/77RM/2014 - Přehled akcí nad 1 mil. Kč realizovaných OIV v roce 2014 
 
5225/77RM/2014 - Stavba č. 10052 „Dopravní terminál Havířov “ – změna oznámení   
                                předběžných informací 
 
5226/77RM/2014 - Stavba č. 10052 „Dopravní terminál Havířov“ -  smlouva o realizaci   
                                přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie 
 
5227/77RM/2014 - Stavba č. 13058 „Rekonstrukce objektu LUNA na ul. Lidická“  
                                pověření k realizaci zadávacího řízení  
 
5228/77RM/2014 - Stavba č. 8056 „Rekonstrukce komunikací ul. V Zátiší a ul. U Hájenky“   
                                – Smlouva o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k   
                                dodávce elektrické energie 
 
5229/77RM/2014 - Souhlas se zahraniční pracovní cestou do Polské republiky 
 
5230/77RM/2014 - Projekt „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v  ČR v   
                                rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“, reg. č.  
                                CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 – dodatek ke smlouvě č.1        
        
5231/77RM/2014 - UŘ/1/OIV/14 – „Odkanalizování částí města Havířova – III. etapa,    
                                Životice, Prostřední Suchá - ul. Hornosušská a Protější“- změna člena   
                                hodnotící komise 
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5232/77RM/2014 - ZPŘ/15/OKS/13 – „Revitalizace zeleně na území statutárního města   
                                Havířov“ – změna podmínek zadávacího řízení 
 
5233/77RM/2014 - Podání žádosti o finanční příspěvek – finanční podpora (dar) z Nadace 
                                ArcelorMittal na projekt doplnění dětského mobiliáře v Havířově  
 
5234/77RM/2014 - Poskytnutí dotací z Fondu životního prostředí 
 
5235/77RM/2014 - Poskytnutí dotace Základní organizaci č. 70/2 Českého svazu ochránců   
                                přírody Nový Jičín  
 
5236/77RM/2014 - Organizační řád Magistrátu města Havířova od 1.5.2014 
        
5237/77RM/2014 - Informativní zpráva o výsledcích veřejnosprávních kontrol  
 
5238/77RM/2014 - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty do Jastrzębia-Zdrój v Polsku 
 
5239/77RM/2014 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova 
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UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ 
ze 77. schůze Rady města Havířova, konané dne 16.4.2014  

 
5173/77RM/2014 - Určení ověřovatele zápisu pro 77. schůzi RMH, konanou dne 16.4.2014___ 
                                 

Rada města Havířova  
   
u r č u j e  
 
jako ověřovatele zápisu ze 77. schůze Rady města Havířova,  
konané dne 16.4.2014 

                                                                                  Ing. Jiřího MARTINKA                      
________________________________________________________________________________ 

 
5174/77RM/2014 - Schválení ověření zápisu ze 76. schůze Rady města Havířova____________ 
 

Rada města Havířova  
 
b e r e   n a   v ě d o m í   
 
zprávu ověřovatelky zápisu ze 76. schůze Rady města Havířova,  
konané dne 26.3.2014 

________________________________________________________________________________ 
 
5175/77RM/2014 - Schválení programu 77. schůze RMH, konané dne 16.4.2014____________ 

 
Rada města Havířova 
  
s c h v a l u j e 
 
program 77. schůze Rady města Havířova, konané dne 16.4.2014  
dle přílohy  

________________________________________________________________________________ 
 
5176/77RM/2014 - Kontrola plnění usnesení RMH_____________________________________ 

  
Rada města Havířova 
  
b e r e   n a   v ě d o m í   
  
zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova  
 
s c h v a l u j e 
 
prodloužení termínů splnění usnesení: 

 
1625/28RM/2011 Úprava kapacit základních škol, jejichž zřizovatelem je 

statutární město Havířov  
5000/75RM/2014 VZ/01/MP/14 – Revitalizace městského kamerového 

dohlížecího systému  –  vyhlášení zadávacího řízení 
5019/75RM/2014 Nájem části pozemku parc. č. 1310/2, k.ú. Dolní Suchá, 

v majetku ČR- Lesů České republiky, s. p. 
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5034/75RM/2014 Změna v rejstříku škol a školských zařízení – zvýšení 
kapacity 

5048/75RM/2014 VZ/15/OIV/14 – Odkanalizování částí města Havířova – 
III. etapa,   Životice, Prostřední Suchá – ul. Hornosušská 
a Protější – inženýrská činnost 

5123/76RM/2014 Jmenování členů konkursních komisí ke konkursním 
řízením na vedoucí pracovní místa ředitelů ZŠ a MŠ, 
jejichž zřizovatelem je statutární město Havířov 

5139/76RM/2014 OŘ/11/OIV/13 – stavba č. 9055 „Náměstí T.G. Masaryka  
– zhotovitel“ - uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo  
č. 928/OIV/2013 

 
v y p o u š t í 

 
3577/52RM/2013 Smlouva pro účely realizace stavby:  

 „Odkanalizování Havířova, část města Prostřední Suchá“   
4092/60RM/2013 Rekonstrukce bytové jednotky č.7 o vel. 1+5 na ul. E. 

Destinnové 1166/16  v Havířově-Šumbarku na  bytové 
jednotky o vel. 1+2 

4093/60RM/2013 Rekonstrukce bytové jednotky č.9 o vel. 1+5 na ul. M. 
Pujmanové 1117/14 v Havířově-Šumbarku na bytové 
jednotky o vel. 1+2 

4962/74RM/2014 Pronájem pozemku parc.č. 3724/1, k.ú. Havířov – město 
4970/74RM/2014 Prodloužení nájmu části nemovité věci – prostoru 

sloužícího k podnikání 
4977/74RM/2014 Ocenění pedagogických pracovníků, žáků, 

družstev/kolektivů 
5006/75RM/2014 „REGENERACE OBYTNÝCH DOMŮ NA UL. MLÁDÍ  

A M. PUJMANOVÉ"- rozhodnutí o výběru nejvhodnější 
nabídky       

5050/75RM/2014 Stavba č. 8013 Chodník Frýdecká 1. etapa -  zahájení 
užšího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební 
práce 

5053/75RM/2014 Počet zaměstnanců MMH od 1.5.2014 
5064/76RM/2014 Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 
5065/76RM/2014 Záměry statutárního města Havířova pronajmout byty 
5067/76RM/2014 VZ/2/ŠK/MRA/14 - „Výměna oken v ZŠ Kpt. Jasioka 

57/658, Havířov – Prostřední Suchá“ (stavba č. 14006)  
- vyhlášení zadávacího řízení 

5068/76RM/2014 VZ/3/ŠK/MRA/14 - „Stavební úpravy – rozšíření MŠ 
Frýdecká 39/451, Havířov - Bludovice“ (stavba č. 13010) 
- vyhlášení zadávacího řízení 

5083/76RM/2014 Prodej nemovité věci – pozemku parc. č. 2538/1 a budovy 
č. p. 144, k.ú. Bludovice, ul. Padlých hrdinů 47,  
Havířov-Životice        

5105/76RM/2014 Uzavření dohody o neprovádění zásahů do silnice 
III/01140, ul. Na Záguří, v majetku MS kraje 

5112/76RM/2014 1. Ukončení nájmu části nemovité věci dohodou  
2. Záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru 
sloužícího k podnikání na Hlavní tř. 230/72, Havířov-
Město, formou veřejné soutěž 
3. Záměr pronájmu části nemovité věci - garáže 
v obytném domě ul. Marie Pujmanové 6, Havířov-
Šumbark, formou veřejné soutěže 
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5131/76RM/2014 Úprava Vzorových dokumentů - „Smlouva o odvádění 
odpadních vod kanalizací, Obchodní podmínky a 
Reklamační řád“            

5132/76RM/2014 Technické služby Havířov a.s. - Ceník 2014 (služby 
související s provozováním kanalizace) 

5140/76RM/2014 „Centrum dopravní výchovy, dětské dopravní hřiště“  
- zahájení otevřeného řízení na podlimitní veřejnou 
zakázku na stavební práce    

5143/76RM/2014 UŘ/10/OIV/13 – „Zóna Šumbark II Za Teslou – 4. etapa“ 
(stavba 10064) – uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo 
1047/OIV/2013 

5145/76RM/2014 
 

VZ/19/OIV/14 „Odkanalizování částí města Havířova – 
III. etapa, Životice, Prostřední Suchá – ul. Hornosušská a 
Protější – TDI + BOZP“  – zahájení zadávacího řízení na 
zakázku malého rozsahu na služby 

5146/76RM/2014 Sportovně rekreační areál, ul. Zemědělská, Dolní Datyně 
(č. stavby 13036) - zahájení zadávacího řízení na 
podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce 

5149/76RM/2014 UŘ/1/OIV/14 „Odkanalizování částí města Havířova – 
III. etapa, Životice, Prostřední Suchá - ul. Hornosušská a 
Protější“- výzva k podání nabídky       

5157/76RM/2014 Dohoda o sdílených výdajích mezi statutárním městem 
Havířov a statutárním městem Karviná v rámci projektu 
„III. polsko-česká odborná setkání“ 

5158/76RM/2014 Podání žádosti o finanční podporu z Operačního 
programu životního prostředí  v rámci 60. výzvy  
– prioritní osa 3 na projekt „Snižování spotřeby energie 
ZŠ K. Světlé, Havířov“ 

5160/76RM/2014 Vyjádření statutárního města Havířova k veřejnému 
projednání návrhu Územního plánu Václavovice 

5168/76RM/2014 Prodej a nákup cisternové automobilové stříkačky 
pro JSDH Havířov Životice 

________________________________________________________________________________ 
 
5177/77RM/2014 - Souhlas s přijetím finančního účelového daru_________________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
přijetí finančního účelového daru příspěvkovou organizaci SANTÉ – centrum 
ambulantních a pobytových sociálních služeb, ul. Tajovského 1156/1 
v Havířově – Podlesí od Havířovské teplárenské společnosti a.s., Konzumní 
298/6a, Havířov-Šumbark ve výši  15.000,- Kč na nákup vybavení do kuchyně 
ve středisku Chráněného bydlení na Nerudové ulici v Havířově-Městě. 
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5178/77RM/2014 - Hodnocení činnosti příspěvkových organizací za rok 2013_______________  
 

Rada města Havířova   
 
b e r e  n a  v ě d o m í 
 
1. zprávy o činnosti příspěvkových organizací města: 
    - Městské kulturní středisko Havířov, IČ 00 31 79 85 (dále jen MKS), 
    - Městská knihovna Havířov, IČ 00 60 12 50 (dále jen MK), 
    - Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, IČ 00 30 67 54 (dále  
       jen SSRZ) 
    - Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace, IČ 75 13 92 43 (dále  
       jen DSH),  
    - Sociální služby města Havířova, příspěvková organizace, IČ 60 33 75 83   
      (dále jen SSmH), 
    - SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb,   
      příspěvková organizace, IČ 00 84 74 70 (dále jen SANTÉ), 
      za rok 2013 dle přílohy č. 7 
 
2. stanoviska zřizovatele ke zprávám o činnosti příspěvkových organizací města   
    za rok 2013 dle přílohy č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 
                                                                               
s c h v a l u j e 
 
vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací města - SSmH, Santé, 
DSH, MK, MKS a SSRZ  za II. poletí roku 2013 dle přílohy č. 8 ze mzdových 
prostředků PO s úpravou dle připomínek RMH   
 

Z: vedoucí OSV 
                 vedoucí OŠK 

                                                                                                      T: duben 2014 
________________________________________________________________________________ 
 
5179/77RM/2014 - Odborná konference, Zelená města – města budoucnosti: ,,Parky našich   

sídel“- informativní zpráva, „Zeleň pro sídliště “- konání 23.9.2014  
v KD Radost_____________________________________________________ 

 
Rada města Havířova  
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
Informativní zprávu o konání odborné konference Zelená města – města 
budoucnosti s názvem ,,Parky našich sídel“, konané dne 15.10.2013 v KD 
Radost dle důvodové zprávy 
 
s c h v a l u j e  
 
konání odborné konference Zelená města – města budoucnosti s názvem  
„Zeleň pro sídliště“, dne 23.9.2014 v KD Radost Havířov a úhradu  nákladů 
spojených s realizací konference dle důvodové zprávy a přílohy 
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5180/77RM/2014 - Vyřazení neupotřebitelného investičního majetku________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov,  
IČ:  00306754 vyřazení neupotřebitelného majetku fyzickou likvidací:  
 
1. Diesel elektro soustava ve Víceúčelové hale v pořizovací ceně  
    45.065,- Kč, rok pořízení 1983, evidované pod inventárním číslem   
    HIM100049, zůstatková cena 0,- Kč 
 
2. Ořezávač ledu ve Víceúčelové hale v pořizovací ceně 72.122,20 Kč,   
    rok pořízení 1996, evidovaný pod inventárním číslem HIM100131,   
    zůstatková cena 0,- Kč. 

________________________________________________________________________________  
 
5181/77RM/2014 - Souhlas s pořízením investičního majetku – server_____________________     
 

Rada města Havířova 
 
o d k l á d á 
 
rozhodnutí o schválení pořízení investičního majetku z vlastních zdrojů 
příspěvkové organizace Sociální služby města Havířova – serveru  

                     
 
5182/77RM/2014 - Žádost Společenství pro dům na ulici Klidná 17/793 v Havířově Město  
                                o úhradu nákladů při hrazení oprav a rekonstrukcí budov – oprava   
                                rozvodu plynu a odpadního potrubí_________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. v souladu s čl. VII bodem 3  "Zásad pro převod vlastnictví jednotky a   
    spoluvlastnictví na společných částech domu z majetku města Havířova  
    dle zákona č. 72/94 Sb., v platném znění“  úhradu nákladů na opravy a  
    rekonstrukci budovy (oprava rozvodu plynu a odpadního potrubí)  
    dle přiložené žádosti Společenství pro dům na ulici Klidná 17/793  
    v Havířově-Město ve výši 268 195,- Kč; rozdělení této částky na opravy  
    = 100 %  a investice = 0 %  
 
2. úhradu odměny pro MRA, s. r. o. dle příkazní smlouvy číslo   
    199/OSM/2011 ze dne 31.3.2011 ve výši 2 682,- Kč + DPH 
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5183/77RM/2014 - Žádost Společenství pro dům na ulici Klidná 17/793 v Havířově Město  
                                o úhradu nákladů při hrazení oprav a rekonstrukcí budov  
                                – elektroinstalace společných prostor________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. v souladu s čl. VII bodem 3  "Zásad pro převod vlastnictví jednotky  
    a spoluvlastnictví na společných částech domu z majetku města Havířova   
    dle zákona č. 72/94 Sb., v platném znění“ úhradu nákladů na opravy a  
    rekonstrukci budovy (elektroinstalace společných  prostor) dle přiložené  
    žádosti Společenství pro dům na ulici Klidná 17/793 v Havířově- Město  
    ve výši 183 980,34 Kč; rozdělení této částky  na opravy  = 100 %   
    a investice = 0 %. 
      
2. úhradu odměny pro MRA, s. r. o. dle příkazní smlouvy číslo    
    199/OSM/2011 ze dne 31. 3. 2011 ve výši 1 839,80  Kč + DPH 

  
 
5184/77RM/2014 - Poskytnutí slevy z nájemného u bytů ve vlastnictví města Havířova_______ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
s účinností od 1. 1. 2014 poskytnutí diferencované slevy z nájemného 50,02 
Kč/m2/měsíc u bytů ve vlastnictví města Havířova takto: 
 
- sleva z nájemného ve výši 5,02 Kč/m2/měsíc u bytů v domech kde nebylo  
  provedeno ani celkové zateplení obvodového pláště BD ani výměna oken, 
- sleva z nájemného ve výši 7,52 Kč/m2/měsíc u bytů s bezbariérovými  
  úpravami a u bytů bez centrálního zásobování teplem 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí  
rozhodnutí Rady města Havířova o poskytnutí diferencované slevy z nájemného 
u bytů ve vlastnictví města Havířova v domech kde nebylo provedeno celkové 
zateplení obvodového pláště BD ani výměna oken, u bytů bez centrálního 
zásobování teplem a bytů s bezbariérovými úpravami 

   
 
5185/77RM/2014 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova_______________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
přidělení bytu příslušného čísla uvedeným žadatelům  
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- č.127, o velikosti 0+1, na ulici Střední 504/3 Havířov- Šumbark  
  Jiřímu Branichovi  
- č.156, o velikosti 0+1, na ulici Střední 504/3 Havířov- Šumbark   
  Jaromíru Trochtovi 
- č.53, o velikosti 0+1, na ulici Nákupní 425/3 Havířov- Šumbark   
  Karin Šimurdové 
- č.5, o velikosti 1+2, na ulici Moskevská 1073/5 Havířov- Město  
  Pavlu Zupkovi 
- č.32, o velikosti 1+2, na ulici Jaselská 1196/2a   Havířov- Město  
  Pavlu Khekovi 
- č.13, o velikosti 1+2, na ulici Studentská 1152/10 Havířov- Podlesí   
  Petru Tomanovi  
- č.7, o velikosti 1+2 II.Ktg., na ulici Jarošova 749/4b Havířov – Šumbark    
  Simoně Rakašové 
- č.7, o velikosti 1+3, na ulici Sukova 818/1, Havířov – Město  
  Eduardu Lomozíkovi 
- č.9, o velikosti 1+3, na ulici Karvinská 1183/4, Havířov – Město  
  Pavle Říčkové 
- č.7, o velikosti 1+3, na ulici Antala Staška 1091/2, Havířov – Město  
  Josefu Káňovi 
- č.24, o velikosti 1+3, na ulici Mládežnická 1562/7, Havířov – Podlesí    
  Ivaně Swaczynové  
- č.17, o velikosti 1+3, na ulici Konzumní 383/16  Havířov – Šumbark   
  Lucii Januchové  
- č.12, o velikosti 1+3, na ulici Obránců míru 1193/10,  
  Havířov – Šumbark Nataši Daškové  
- č.61, o velikosti 1+3, na ulici Mládí 1148/25, Havířov – Šumbark   
  Gabriele Svačinové  
- č.5, o velikosti 1+3, na ulici Mládí 1098/6, Havířov – Šumbark   
  Stanislavě Jonštové  
- č.9, o velikosti 1+3, na ulici Mládí 1148/25, Havířov – Šumbark  
  Kláře Kubrtové  
- č.14, o velikosti 1+3, na ulici Konzumní 385/20 , Havířov – Šumbark   
  Petru Michalcovi  
- č.8, o velikosti 1+3, na ulici Nákupní 473/11 , Havířov – Šumbark   
  Jaroslavě Strakové  
- č.29, o velikosti 1+3, na ulici Jedlová 493/2 , Havířov – Šumbark  
  Andrei Polyakové 
- č.142, o velikosti 0+1, na ulici Střední 504/3 , Havířov – Šumbark   
  Oldřišce Prymusové 
- č.143, o velikosti 0+2, na ulici Střední 504/3 , Havířov – Šumbark   
  Zuzaně Kovářové 
- č.104, o velikosti 0+2, na ulici Střední 504/3 , Havířov – Šumbark  
  Marii Kostrhonové 
- č.22, o velikosti 1+3, na ulici Jaselská 1196/2a , Havířov – Město   
  Danielu Turkovi 
- č.12, o velikosti 1+3, na ulici Nákupní 472/9 , Havířov – Šumbark   
  Michalu Mikovi 
- č.37, o velikosti 1+3, na ulici Nákupní 425/3 , Havířov – Šumbark   
  Matúši Rakášovi 
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p o v ě ř u j e 
 
MRA s.r.o., k uzavření nájemních smluv s výše uvedenými žadateli  

  
  Z: ředitel MRA s.r.o. 
  T: 1.5.2014 
 
 
5186/77RM/2014 - Záměry statutárního města Havířova pronajmout byty_________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr statutárního města Havířova pronajmout byty  
 
- č.2 o velikosti 0+1 na ulici K.V.Raise 1078/5  v Havířově-Městě  
  dle přílohy č.1   
- č.5 o velikosti 1+1 na ulici Švabinského 995/3 v Havířově –Městě  
  dle přílohy č. 2 
- č.7 o velikosti 1+2 na ulici Makarenkova 519/2 v Havířově-Městě  
  dle přílohy č.3  
- č.9 o velikosti 1+3 na ulici Slovanská 1222/5 v Havířově-Městě  
  dle přílohy č. 4 
- č.14 o velikosti 1+2 na ulici Ostrovského 948/22 v Havířově-Městě  
  dle přílohy č. 5 
- č.16 o velikosti 1+3 na ulici Lašská 1156/21 v Havířově-Městě  
  dle přílohy č.6 
- č.8 o velikosti 1+2 na ulici Dvořákova 83/15 v Havířově-Městě  
  dle přílohy č.7 
- č.8 o velikosti 1+1 na ulici Na Nábřeží 713/107 v Havířově-Městě  
  dle přílohy č. 8 
- č.3 o velikosti 1+3 na ulici Pavlovova 584/4 v Havířově-Městě  
  dle přílohy č. 9 
- č.5 o velikosti 1+2 na ulici Mánesova 999/54 v Havířově-Městě  
  dle přílohy č.10 
- č.14 o velikosti 1+3 na ulici Na Nábřeží 764/125 v Havířově-Městě  
  dle přílohy č.11 
- č.18 o velikosti 1+4 na ulici Slovanská 1223/7 v Havířově-Městě  
  dle přílohy č.12 
- č.5 o velikosti 1+1 na ulici Komunardů 983/4 v Havířově-Městě  
  dle přílohy č.13 
- č.5 o velikosti 1+1 na ulici Na Nábřeží 714/105 v Havířově –Městě  
  dle přílohy č. 14 
- č.37 o velikosti 0+1 na ulici Mládežnická 1562/7 v Havířově-Podlesí  
  dle přílohy č.15 
- č.17 o velikosti 1+2 na ulici Kubelíkova 1316/10 v Havířově-Podlesí  
  dle přílohy č. 16 
- č.1 o velikosti 1+2 II.Kategorie  na ulici Hornická 681/67  
  v Havířově-Prostřední Suchá dle přílohy č. 17 
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- č.38 o velikosti 0+1 na ulici Jedlová 493/2 v Havířově-Šumbark  
  dle přílohy č. 18 
- č.52 o velikosti 1+3 na ulici Nákupní 425/3 v Havířově-Šumbark  
  dle přílohy č. 19 
- č.35 o velikosti 1+3 na ulici Jedlová 493/2 v Havířově-Šumbark  
  dle přílohy č. 20 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Pavola Jantoše podpisem 
záměrů pronájmu dle přílohy 1-20 

  
  Z: ředitel MRA s.r.o. 
  T: 22.4.2014 
 
 
5187/77RM/2014 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí   
                                nájmu bytů______________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města přidělených  
    MRA, s.r.o. jednotlivým nájemcům v období od  15.3.2014 do 1.4.2014   
    na základě  samostatného usnesení rady města, dle přílohy č.1  
 
2. podání výpovědí  nájmu bytů v zastoupení MRA, s.r.o., dle přílohy č.2,   

                               z důvodu dluhu na nájemném nebo jiného porušení povinností nájemce,   
                               s úpravou dle připomínek členů RMH 

 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
1. dohody o splátkách dlužného nájemného a služeb dle přílohy č.3  
2. prominuté poplatky z prodlení dle přílohy č.4 
3. přehled nadlimitního počtu osob dle přílohy č.5 

________________________________________________________________________________ 
  
5188/77RM/2014 - Zapojení MRA, s. r. o. do návrhu evropského projektu RentalCal   
                                řešeného v domovním fondu města Havířov___________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í   
 
zájem Městské realitní agentury, s.r.o. o účast na vypracování projektového 
návrhu evropského projektu RentalCal řešeného v domovním fondu města 
Havířov, dle důvodové zprávy 

  
 
 



 
 

USNESENÍ 
ze 77. schůze Rady města Havířova 

konané dne 16.4.2014 
 

15 

5189/77RM/2014 - Zapojení MRA, s. r. o. do návrhu evropského projektu LESS  řešeného   
                                v domech v majetku města Havířov_________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í   
 
zájem Městské realitní agentury, s.r.o. o účast na vypracování projektového 
návrhu evropského projektu LESS řešeného v domovním fondu města Havířov, 
dle důvodové zprávy 

 
  
5190/77RM/2014 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Jaroslav Plachetka_______________          
 

Rada města Havířova 
 
n e s c h v a l u j e 
 
mimořádné přidělení obecního dvoupokojového bytu  se smluvním nájemným 
ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v  lokalitě Havířov-
Šumbark p. Jaroslavu Plachetkovi, t. b. Anglická 763/5a, Havířov-Šumbark         

________________________________________________________________________________ 
  
5191/77RM/2014 - Přidělení konkrétních obecních bytů_________________________________         
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. přidělení jiného konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 7 o vel. 1+4   
    se smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou města pro   
    příslušné období v domě na ul. Eduarda Urxe 284/3 v Havířově-Městě   
    p. Nikole Hessové, t.b. Eduarda Urxe 284/3, Havířov-Město pod  
    podmínkou, že nájemní smlouva bude se jmenovanou uzavřena  
    v souladu s platnými Zásadami        
 
2. přidělení jiného konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 13 o vel. 0+2  
    se smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou města pro   
    příslušné období v domě na ul. Petra Bezruče 1543/9 v Havířově-  
    Podlesí p. Lucii Murínové, t.b. Petra Bezruče 1543/9, Havířov-Podlesí   
    pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se jmenovanou uzavřena   
    v souladu s platnými Zásadami        
 
3.  přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 36 o vel. 1+1  
    se smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou města pro   
    příslušné období v domě na ul. Uzavřená 1014/13 v Havířově-Městě  
    Mgr. Miroslavu Stanikovi, t.b. Uzavřená 1014/13, Havířov-Město  
    pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se jmenovaným uzavřena    
    v souladu s platnými Zásadami  

________________________________________________________________________________ 
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5192/77RM/2014 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů___________________________        
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský   
    zákoník, přistoupení p. Lucie Steinhübelové, trvale bytem  
    Jaroslava Vrchlického 1482/10, Havířov-Podlesí a p. Karly   
    Steinhübelové, trvale bytem 17. listopadu 928/5, Havířov-Město    
    k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 22, vel. 1+2 v domě  
    na ul. Jaroslava Vrchlického 1482/10 v Havířově-Podlesí, jehož   
    nájemci jsou přímí příbuzní, tzn. manželé Ing. Ladislav Steinhübel  
    a Dagmar Steinhübelová 
 
2. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský   
    zákoník, přistoupení p. Jiřího Krisla, trvale bytem Lípová 730/3,   
    Havířov-Město k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 3, vel. 1+3 v domě  
    na ul. Lípová 730/3 v Havířově-Městě, jehož nájemcem je otec  
    jmenovaného p. Pavel Krisl 
 
3. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský   
   zákoník, přistoupení p. Alexandera Töröka, trvale bytem Horymírova  
   1170/1, Havířov-Město k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 9, vel. 1+3   
   v domě na ul. Horymírova 1170/1 v Havířově-Městě, jehož nájemcem  
   je matka jmenovaného p. Anna Töröková 
 
4. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský  
    zákoník, přistoupení p. Jolany Třaskové, trvale bytem Slezská 769/7,   
    Havířov-Město k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 2, vel. 1+3 v domě   
    na ul. Slezská 769/7 v Havířově-Městě, jehož nájemci jsou rodiče   
    jmenované manž. Jaroslava Třasková a Marek Třaska 
 
5. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský   
    zákoník, přistoupení p. Miroslava Smelíka, trvale bytem  
    Zednická 317/8, Havířov-Město k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 1,   
    vel. 1+2  v domě na ul. Zednická  317/8 v Havířově-Městě, jehož   
    nájemcem je prarodič jmenovaného p. Helmut Lippa 
 
6. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský   
    zákoník, přistoupení p. Richarda Bajera a p. Eleny Bajerové, trvale   
    bytem Lípová 729/5, Havířov-Město k nájemní smlouvě o nájmu  
    bytu č. 4, vel. 1+3  v domě na ul. Lípová 729/5 v Havířově-Městě,  
     jehož nájemcem je matka jmenovaných p. Ilona Bajerová 
 
7. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský   
    zákoník, přistoupení p. Michala Rodka, trvale bytem  
    Astronautů 1094/9, Havířov-Město k nájemní smlouvě o nájmu  
    bytu č. 10, vel. 1+3  v domě na ul. Astronautů 1094/9  
    v Havířově-Městě, jehož nájemcem je matka jmenovaného p. Lenka   
    Rodková 
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n e s c h v a l u j e 
 
v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
přistoupení p. Aleše Satinského, trvale bytem U Stromovky 416/62,  
Havířov-Město k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 7, vel. 0+1 v domě na  
ul. Hlavní třída 229/74 v Havířově-Městě, jehož nájemcem je p. Lukáš Chrobák 

________________________________________________________________________________ 
 
5193/77RM/2014 - Uzavření nových nájemních smluv k obecním bytům___________________         
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 63  o vel. 1+3  
    se smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou města pro   
    příslušné období v domě na ul. Mládí 1148/25 v Havířově-Šumbarku   
    s manž.  Petrem Čadkem a Danielovu Čadkovou, t.b. Mládí 1148/25,  
    Havířov - Šumbark pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se   
    jmenovanými uzavřena v souladu s platnými Zásadami     
 
2. uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 11  o vel. 1+3  
    se smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou města pro   
    příslušné období v domě na ul. Nákupní 422/8 v Havířově-Šumbarku   
    s p. Jindřiškou Vondráčkovou, t.b. Nákupní 422/8, Havířov - Šumbark  
    pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se jmenovanou uzavřena  
    v souladu s platnými Zásadami s tím, že stanovená jistota  
    k předmětnému bytu bude uhrazena splátkami ve výši 500,- Kč/měsíc    
 
3. uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 18  o vel. 1+3  
    se smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou města pro    
    příslušné období v domě na ul. Generála Svobody 273/19   
    v Havířově-Šumbarku  s manž.  Jaroslavem Jandátem a Ivanou   
    Jandátovou, t.b. Generála Svobody 273/19, Havířov - Šumbark pod  
    podmínkou, že nájemní smlouva bude se jmenovanými uzavřena   
    v souladu s platnými Zásadami     
 
4. uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 16  o vel. 1+2  
    se smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou města pro  
    příslušné období v domě na ul. Heleny Malířové 1153/4   
    v Havířově-Šumbarku  s p. Ivetou Mačkovou, t.b. Heleny Malířové   
    1153/4, Havířov - Šumbark pod podmínkou, že nájemní smlouva bude   
    se jmenovanou uzavřena v souladu s platnými Zásadami     
 
5. uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 2  o vel. 1+3  
    se smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou města pro   
    příslušné období v domě na ul. Jedlová 493/2  v Havířově-Šumbarku    
    s p. Soňou Gaňovou, t.b. Jedlová 493/2,  Havířov - Šumbark pod  
    podmínkou, že nájemní smlouva bude se jmenovanou uzavřena  
    v souladu s platnými Zásadami     
 
6. uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 42  o vel. 1+3  
    se smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou města pro   
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    příslušné období v domě na ul. Jedlová 495/6  v Havířově-Šumbarku    
    s p. Šárkou Hrnčířovou, t.b. Jedlová 495/6, Havířov - Šumbark pod   
    podmínkou, že nájemní smlouva bude se jmenovanou uzavřena   
    v souladu s platnými Zásadami     
 
n e s c h v a l u j e  
 
uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 1  o vel. 1+3 v domě  
na ul. Zednická 315/4 v Havířově-Městě  s manž. Monikou Jelínkovou 
Vackovou a Davidem Jelínkem, t.b. Zednická  315/4, Havířov -Město  

________________________________________________________________________________ 
 
5194/77RM/2014 - Udělení výjimky ze Zásad pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným   
                                bytům v majetku města Havířova – Maria Helena Mucha_______________         
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
udělení výjimky z čl. II bodu 2 Zásad pro uzavírání nájemních smluv 
k uvolněným bytům v majetku města Havířova, věta první  „Žadatelem o byt 
musí být občan České republiky, který dovršil 18 let“ , pro p. Marii Helenu 
Mucha, t.b. Mládí 1101/12, Havířov-Šumbark   

________________________________________________________________________________ 
 
5195/77RM/2014 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2270/9, k.ú. Bludovice_____________ 
 

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
 
schválit 
záměr prodeje části pozemku parc.č. 2270/9, ostatní plocha o výměře cca 40 
m2, k.ú Bludovice, manželům Janu a Jarmile Domesovým, bytem Padlých 
hrdinů 52c, Havířov - Životice, za účelem rozšíření vjezdu a vybudování brány 
u rodinného domu, za cenu dle znaleckého posudku  

________________________________________________________________________________ 
 
5196/77RM/2014 - Záměr výpůjčky pozemků parc.č.  3928, 3929, 3930, k.ú. Havířov – město_ 
 

Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e   
 
záměr výpůjčky pozemků  parc.č. 3928, trvalý trávní porost, o výměře 6922 m2, 
parc.č. 3929, vodní plocha o výměře 1340 m2, parc.č. 3930, ostatní plocha o 
výměře 4148 m2  v  k.ú. Havířov - město, za účelem vypásání pozemků pomocí 
stáda ovcí, pro společnost Yass Australia, s.r.o. 

 
 



 
 

USNESENÍ 
ze 77. schůze Rady města Havířova 

konané dne 16.4.2014 
 

19 

5197/77RM/2014 - Záměr prodloužení výpůjčky částí pozemků parc.č. 3750, 3748/1,  
                                k.ú. Havířov – město______________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr  prodloužení výpůjčky částí  pozemků parc.č. 3750, 3748/1,  
k.ú. Havířov – město 
účel výpůjčky: uložení podzemní horkovodní přípojky délka 48 m x 5 m šířka 
ochranného pásma = 240 m2 na parc.č. 3750, k.ú. Havířov – město uložení 
podzemní teplovodní přípojky délka 153 m x 5 m šířka ochranného pásma = 
765 m2 na parc.č. 3748/1, k.ú. Havířov - město 
pro: České dráhy, a.s., sídlo: Praha1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15  
IČ: 709 94 226, zast. Regionální správou majetku Olomouc, se sídlem: 
Jeremenkova 231/9, Olomouc 2, PSČ: 772 00 
na dobu: 1 roku, s účinností od 1.5.2014 s tím, že v případě zahájení realizace 
stavby:„ Dopravní terminál Havířov“ tato smlouva o výpůjčce pozbývá 
platnosti 

________________________________________________________________________________ 
 
5198/77RM/2014 - Pronájem části pozemku parc.č. 2752/1, k.ú. Havířov-město_____________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e     
 
pronájem části pozemku parc.č. 2752/1, k.ú. Havířov-město o výměře 12 m2,   
panu Michalu Kylarovi, bytem 17. listopadu 2 , Havířov-Podlesí, IČ: 01386646 
za účelem umístění prodejního stánku , ve kterém bude provozována konopná 
lékárna,  
to za podmínek: 
- na dobu neurčitou od 1.5.2014 s tříměsíční výpovědní lhůtou 
- za nájemné dle platných zásad ve výši 4 800,- Kč/ročně 
- zákaz prodeje alkoholických nápojů 
- nájemce zajistí v okolí stánku pořádek a v zimním období  bezpečnou 
schůdnost přístupu ke stánku 
 
p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem  nájemní smlouvy 

 
                                                                                                       Z: vedoucí OSM 
                                                                                                        T:  30.6.2014 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 



 
 

USNESENÍ 
ze 77. schůze Rady města Havířova 

konané dne 16.4.2014 
 

20 

5199/77RM/2014 - Výpůjčka části pozemku parc.č. 113/1, k.ú.  Bludovice__________________ 
 

Rada  města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
výpůjčku části pozemku parc.č. 113/1 o výměře 360 m2, kat. území Bludovice 
společnosti Revize plynu HOŘAVKA s.r.o. se sídlem Havířov-Podlesí, 
Kubelíkova 1323/1a, IČ: 29453933 za účelem vybudování administrativní a 
komerční budovy včetně parkovací plochy za těchto podmínek: 
- smlouva o výpůjčce  bude uzavřena na dobu určitou, do vydání pravomocného   
  stavebního povolení, max. na dobu 24 měsíců a po uplynutí této doby,   
  nedohodnou-li se strany jinak, bude nájemné  stanoveno ve výši dle platných   
  zásad 
 
p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem    smlouvy o výpůjčce 
 

                                                                                                       Z: vedoucí OSM 
                                                                                                        T: 30.6.2014 
________________________________________________________________________________ 
 
5200/77RM/2014 - Výpůjčka části pozemku parc.č. 306, k.ú.  Bludovice a zřízení    
                                pozemkové služebnosti____________________________________________ 
 

Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e 
 
1. výpůjčku části  pozemku parc.č. 306 o výměře cca 450 m2, kat. území   
    Bludovice společnosti  Gbagbos systém a.s., se sídlem  
    Havířov-Podlesí, Dlouhá třída 161/97, IČ: 278 28 026 za účelem   
    vybudování parkovacích míst pro vlastníka objektu na pozemku  
    parc.č. 307, k.ú. Bludovice, za těchto podmínek 
    - smlouva o výpůjčce  bude uzavřena na dobu určitou, do vydání   
      pravomocného stavebního povolení, max. na dobu 24 měsíců a po   
      uplynutí této doby, nedohodnou-li se strany jinak, bude nájemné     
      stanoveno ve výši dle platných zásad 
 
    p o v ě ř u j e  
 
    náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda   
    Heczka podpisem smlouvy o výpůjčce 
 

                                                                                                       Z: vedoucí OSM 
                                                                                                        T: 30.6.2014 
 

2. zřízení pozemkové služebnosti k části pozemku v majetku města, a to   
    parc.č. 306, k.ú. Bludovice za účelem zajištění přístupu a příjezdu ve   
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    prospěch vlastníka budovy čp. 97 na pozemku parc.č. 307a vlastníka   
    parkoviště na části pozemku parc.č. 306, jenž ke dni zřízení pozemkové   
    služebnosti je společnost  Gbagbos systém a.s., se sídlem  
    Havířov-Podlesí, Dlouhá třída 161/97, IČ: 278 28 026 za jednorázovou   
    úhradu ve výši 10.000,- Kč + DPH , při celkové výměře cca 300 m2   
    (bude upřesněno GP) 
 
    p o v ě ř u j e  
 
    náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem         
    smlouvy o zřízení pozemkové služebnosti 
 

                                                                                                     Z: vedoucí OSM 
                                                                                                     T: po nabytí právní                          
                                                                                                                           moci stavební   
                                                                                                                           povolení 
________________________________________________________________________________ 
 
5201/77RM/2014 - Nájem pozemku parc.č. 4515, k.ú. Havířov-město______________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
uzavření nájemní smlouvy k pozemku parc.č. 4515, ost. komunikace o výměře 
87 m2, k.ú. Havířov-město, na kterém se nachází část místní komunikace  
Na Důlňáku s vlastníkem panem Michalem Przeczkem, bytem Havířov-Město, 
Na Důlňáku 19/1400 za smluvní nájemné ve výši 25,- Kč/m2 /rok, tj. celkem 
2 175,- Kč/ročně, a to zpětně od 1.1.2014  
 
p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem  nájemní smlouvy 
 

                                                                                                       Z: vedoucí OSM 
                                                                                                        T:  30.6.2014 
________________________________________________________________________________ 
 
5202/77RM/2014 - Zrušení usnesení 
                                Záměry pronájmu částí nemovitých věcí_____________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
r u š í 
 
1. část usnesení Rady města Havířova ze dne 5. 3. 2014  
   č. 5027/75RM/2014, bod 6., ve věci pronájmu části nemovité  
   věci – prostoru sloužícího k podnikání č. 006 v suterénu o výměře  
   42,70 m2, podílu na společných prostorách o výměře 18 m2 objektu  
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   Městského podnikatelského centra, ul. Palackého 2, Havířov-Město,   
   spol. AW production, s.r.o., IČ: 29393906 
 
2. část usnesení Rady města Havířova ze dne 5. 2. 2014  
    č. 4969/74RM/2014, bod 3., ve věci pronájmu části nemovité  
    věci – prostoru sloužícího k podnikání č. 302 o výměře 59 m2, č. 303  
    o výměře 57,50 m2 a podíl na společných prostorách o výměře  
    50 m2 v 3. nadzemním podlaží objektu Městského podnikatelského   
    centra, ul. Palackého 2, Havířov-Město, spol. FERATT fashion s.r.o.,   
    IČ: 27783511 
 
s c h v a l u j e 
 
1. záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání 
    č. 303 o výměře 57,50 m2 a podílu na společných prostorách o výměře  
    25 m2 ve 3. nadzemním podlaží objektu Městského podnikatelského   
    centra, ul. Palackého 2, Havířov-Město, spol. AW production, s.r.o.,   
    IČ: 29393906, jako fotoateliér a kancelář e-shopu 
 
2. obecný záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího  
    k podnikání č. 302 o výměře 59 m2 a podílu na společných prostorách  
    o výměře 25 m2 ve 3. nadzemním podlaží objektu Městského   
    podnikatelského centra, ul. Palackého 2, Havířov-Město 
 
3. obecný záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího  
    k podnikání č. 006 o výměře 42,70 m2 a podílu na společných   
    prostorách o výměře 18 m2 v suterénu objektu Městského  
    podnikatelského centra, ul. Palackého 2, Havířov-Město 
 
4. obecný záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího  
    k podnikání č. 207 o výměře 59,20 m2 a podílu na společných     
    prostorách o výměře 25 m2 ve 2. nadzemním podlaží objektu  
    Městského podnikatelského centra, ul. Palackého 2, Havířov-Město 
 
5. obecný záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího  
    k podnikání č. 306 o výměře 57,50 m2 a podílu na společných   
    prostorách o výměře 25 m2 ve 3. nadzemním podlaží objektu    
    Městského podnikatelského centra, ul. Palackého 2, Havířov-Město 

 
 
5203/77RM/2014 - Ukončení nájmu částí nemovitých věcí dohodou  
                                Záměry pronájmu částí nemovitých věcí  
                                Změna výměr částí nemovitých věcí_________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. ukončení nájmu části nemovité věci o výměře 6 m2 v suterénu obytného  
   domu na ul. Mládí 20/1143, Havířov-Šumbark, nájemkyni p. Romaně   
   Glubišové, dohodou k 31. 3. 2014 
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2. vyhlášení záměru pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího   
    k podnikání o výměře 53,92 m2 ve 2. nadzemním podlaží obytného  
    domu ul. Sukova 2, Havířov-Město, formou veřejné soutěže, za   
    podmínek: 
   1)Nájemné je stanoveno v minimální výši 500,- Kč/m2/rok bez DPH.  
   2)Doba nájmu: na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.  
   3)Platba nájmu a záloh za služby měsíčně. 
   4)Účel nájmu není stanoven, prostor je vhodný jako kancelář.    
      V prostorách nesmí být umístěna restaurace a herna. 
 
3. ukončení nájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání  
    o výměře 73,41 m2 v přízemí části D objektu Radnice, Svornosti 2,  
    Havířov-Město, nájemci p. Miroslavu Ježo, IČ: 60961139, dohodou  
    k 31. 5. 2014 
 
4. vyhlášení záměru pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího  
    k podnikání o výměře 65,98 m2 v přízemí části D objektu Radnice,  
    Svornosti 2, Havířov-Město, formou veřejné soutěže, za podmínek: 

                                    1)Nájemné je stanoveno v minimální výši 1.500,- Kč/m2/rok bez DPH.  
    2)Doba nájmu: na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.  
    3)Platba nájmu a záloh za služby měsíčně. 
    4)Účel nájmu není stanoven. V prostorách nesmí být umístěna  
       restaurace a herna. 
 
5. záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícímu k podnikání  
    o celkové výměře   7,43 m2 v přízemí části D objektu Radnice,  
    Svornosti 2, Havířov-Město, p. Radce Witové, IČ: 63346711, jako  
    samostatný vstup do pronajatých prostor 
 
6. záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícímu k podnikání    
    o celkové výměře 84 m2 v přízemí obytného domu na  
    Dlouhé tř. 1101/79, Havířov-Podlesí, spol. Psychologicko-terapeutická  
    ambulance s.r.o., IČ: 01993488, jako psychologickou ambulanci 
 
7. změny výměr částí nemovitých věcí – prostorů sloužících k podnikání  
    u nájemců ve zdravotním středisku na Dlouhé tř. 83, Havířov-Podlesí,  
    od 1. 5. 2014: 
    1) MUDr. Marie Sivá, IČ: 48805998, nestátní zdravotnické zařízení –  
        zubní ordinace – původní výměra 64,66 m2, nová výměra 68,91 m2 
    2) MUDr. Eliška Szeligová, IČ: 01934406, nestátní zdravotnické  
        zařízení – zubní ordinace – původní výměra 64,66 m2,  
        nová výměra 68,91 m2 

                                    3) spol. Somadent s.r.o., IČ: 28603796, nestátní zdravotnické zařízení  
                                        – zubní ordinace – původní výměra 72,27 m2, nová výměra 62,12 m2 
 

8. ukončení nájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání   
    o výměře 18,70 m2 v přízemí samostatné části zdravotního střediska na   
    Dlouhé tř. 83, Havířov-Podlesí, nájemci p. Romanu Skalíkovi,  
    IČ: 64594033, dohodou k 30. 4. 2014 
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9. obecný záměr pronájmu části nemovité věci – garáže o výměře 15 m2   
    v suterénu obytného domu ul. Marie Pujmanové 8, Havířov-Šumbark.   
    Minimální nájemné je stanoveno ve výši 700,- Kč/m2/rok bez DPH. 

 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem  
 
1. vyhlášek soutěží dle bodu 2. a 4. usnesení 

Z: vedoucí OSM 
          T: 19. 4. 2014 
 

2. dohody o ukončení nájmu – smlouva č. 451/OSM/11 dle bodu 3. usnesení 
 
          Z: vedoucí OSM 
          T: 31. 5. 2014 
 
 
5204/77RM/2014 - Pronájmy částí nemovitých věcí_____________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. pronájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání  
    o výměře 18,36 m2 ve 3. poschodí zdravotního střediska,  
    Dlouhá tř.1134/83, Havířov-Podlesí, spol. Krevní centrum s.r.o.,  
    IČ: 26798981, jako odběrovou místnost, za podmínek: 
    - nájemné 1.063,- Kč/m2/rok bez DPH 
    - nájem na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou 
 
2. pronájem části nemovité věci – místnosti o výměře 13,61 m2 v suterénu  
    obytného domu na ul. Jožky Jabůrkové 5, Havířov-Město, p. Radomíře  
    Křížové, jako sklad pro vlastní potřebu, za podmínek: 
    - nájemné 100,- Kč/m2/rok bez DPH 
    - nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 
 
3. pronájem části nemovité věci - skleníku a šatny o celkové výměře  
    93 m2 v areálu bývalé základní školy ul. Mánesova č. p. 1102,  
    Havířov-Město, Střední škole a Základní škole Havířov-Šumbark,  
    příspěvková organizace, IČ: 13644297, k výuce žáků školy,  
    za podmínek: 
    - nájemné 100,- měsíčně bez DPH 
    - nájem na dobu určitou od 1. 5. 2014 do 30. 9. 2014 
    - skutečná spotřeba vody a elektrické energie bude vyúčtována  
      po ukončení nájmu 
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5205/77RM/2014 - Žádost o prominutí nájemného z důvodu stavebních úprav______________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
nájemci části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o výměře 210,08 
m2 v přístavbě zdravotního střediska na ul. Generála Svobody 280/24, Havířov-
Šumbark, p. Karlu Fukalovi, IČ: 68896590, prominutí nájemného z důvodu 
rekonstrukce elektroinstalace a stavebních úprav prostor po dobu 2 měsíců, 
s podmínkou, že stavební práce provede nájemce na vlastní náklady 

 
 
5206/77RM/2014 - Žádost o souhlas s podnájmem a s umístěním sídla společnosti___________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. podnájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání  
    o celkové výměře 50,33 m2 v přízemí obytného domu  
    ul. Pavlovova 585/6, Havířov-Město, nájemkyni MUDr. Marcele  
    Lorenčíkové, IČ: 48426806, pro spol. MUDr. Marcela Lorenčíková  
    – zubní ordinace, s.r.o., zast. společníkem MUDr. Marcelou   
    Lorenčíkovou, bytem Jurije Gagarina 1504/30, Havířov-Podlesí,  
    za podmínek shodných s nájemní smlouvou 
 
2. umístění sídla společnosti MUDr. Marcela Lorenčíková – zubní  
    ordinace, s.r.o., v části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání  
    o celkové výměře 50,33 m2 v přízemí obytného domu  
    ul. Pavlovova 585/6, Havířov-Město 

 
 
5207/77RM/2014 - Využití majetku – ztráty a nálezy___________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e    n a    v ě d o m í    
 
1. nabytí nalezených  movitých věcí dle § 135, odst. 4,  zák. 40/1964,  
    obč. zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
 
2. likvidaci  neupotřebitelných  věcí   nabytých jako věci ztracené  
    a nalezené (příloha č. 4a, 4b) 
 
3. skutečnost, že drobné nářadí a materiál dle přílohy č. 3  bylo předáno   
    odboru sociálních věcí pro činnost  Centra volnočasových  aktivit   
    ul. Horymírova, Havířov-Město 
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s c h v a l u j e             
 
1. předání použitelného šatstva dle přílohy č. 1 občanskému sdružení  
   ADRA - charitativnímu obchodu a sociálnímu šatníku  
    v Havířově-Městě, Dlouhá 59a 
2. odprodej věcí použitelných, nabytých jako věci nalezené a opuštěné,  
    dle přílohy č. 2  prostřednictvím firem zajišťujících prodej použitých  
    věcí 
3. odprodej, v případě nezájmu - ekologickou likvidaci nalezeného  
    automobilu BMW bez RZ,  vin:WBAGB310701628279  
    dle přílohy č. 5 

 
 
5208/77RM/2014 - Odúčtování mank a škod z účtu mank a škod  a z podrozvahové   
                                evidence, upuštění od vymáhání  vzniklých pohledávek_________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e   
 
1. odpis  škod,  které jsou evidovány na účtu mank a škod a jejichž  
    vymáhání by bylo pro město neekonomické, případně -  pro nedostatek  
    důkazů -  neúspěšné: 

                                     - 2 490,00 Kč  -  odcizený vysavač listí  
     - 1 500,00 Kč  -  ztráta televizoru  
     - 4 024,80 Kč  -  odcizený zásobník  
     - 1 000,00 Kč  -  spoluúčast na škodní události  - vůz Škoda  
                                RZ 5T6 6565  -  z r. 2010  
 
2. odúčtování  nevymožitelných  pohledávek  evidovaných  
    v podrozvahové evidenci  
     - 7 404,00 Kč - vloupání do budov MŠ a ZŠ v r. 1994 
     - 38 577,50 Kč - vloupání  do budovy školy v r. 1991 
     - 9 805,20 Kč - vloupání do budovy ZŠ v r. 1994 
     - 12 032,00 Kč - vloupání do budovy ZŠ v r. 1994 
     - 835,00 Kč - vloupání do budovy ZŠ v r. 1996 
     - 17 790,00 Kč - vloupání do budovy MŠ v r. 1996 
     - 909,95 Kč - vloupání do budovy ZŠ v r. 1997 
     - 928,20 Kč - vloupání a rozbité okno ZŠ v r. 1997 
     - 635,00 Kč - vloupání do ZŠ v r. 1997 
     - 2 058,10 Kč - vloupání do ZŠ v r. 1998 
     - 3 998,51 Kč - vloupání do jídelny ZŠ v r. 1999 
     - 11 760,00 Kč - zatopení chodby ve  škole  v důsledku prasklého    
                                potrubí – v r. 2000 
     - 913,00 Kč - nesplacený zůstatek dluhu škody způsobené v r. 2006 
     - 4 760,40 Kč - autorádio odcizené v r. 2003. 
     - 15 226,00 Kč - příruční pokladna odcizená v r. 2005 
     - 3 497,80 Kč - tří hasičské přístroje odcizené v r. 2006 
     - 2 367,50 Kč - dva hasičské přístroje odcizené  v r. 2005 
     - 2 983,20 Kč - zůstatek pohledávky po úhradě poj. události  
                              (havárie  z r. 1998)   
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     - 2 299,30 Kč - dva hasičské přístroje odcizené v r. 2006 
     - 7 826,00 Kč - jízdní kolo odcizené v  r. 2007 
     - 7 387,50 Kč - pohledávka za zrušenou příspěvkovou organizací   
                              Hlasy Havířova 
     - 1 649,00 Kč - nedohledané věci po zemřelém 

 
 
5209/77RM/2014 - Vyřazení neupotřebitelného majetku ve správě organizačního odboru____                      
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e   
 
vyřazení  neupotřebitelného dlouhodobého hmotného majetku ve správě 
organizačního odboru  – frankovací stroj FRAMA, rok pořízení 1994, 
inventární číslo 600002200105, pořizovací cena 76 752,-- Kč, váha FRAMA, 
rok pořízení 1997, inventární číslo 600002200186, pořizovací cena  
60 878,-- Kč, velkoplošný kopírovací stroj, r. pořízení 1996, inventární číslo 
600002200174, pořizovací cena  175 082,20 Kč, a rohová sedací souprava, rok 
pořízení 2000,  inv. číslo 600002270078, pořizovací cena 55 632,- Kč 
 
u k l á d á 
 
organizačnímu odboru zajistit ekologickou likvidaci    

 
Z: vedoucí ORG 

                                                                                                            T: 30. 6. 2014                                                                                                        
 
 
5210/77RM/2014 - Žádost společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o. o zakoupení konvektomatu____ 
 

Rada města Havířova  
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
žádost společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o. o zakoupení konvektomatu a obsah 
revizní zprávy dle příloh č.1 a č.2 
 
n e s c h v a l u j e 
 
pořízení majetku (konvektomatu) RETIGO Orange v ceně 323 312,- Kč  
vč. DPH 

________________________________________________________________________________ 
 
5211/77RM/2014 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e    
 
rozpočtové opatření č. 28.-31 dle důvodové zprávy a příloh, 
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d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí  
rozpočtové opatření č. 28.-31. dle důvodové zprávy a příloh. 

________________________________________________________________________________ 
 
5212/77RM/2014 - Udělení souhlasu s podáním žádostí a přijetím účelových dotací   
                                poskytnutých Nadací Landek Ostrava, Moravskoslezským krajem  
                                a společností Arcelor Mittal  Ostrava a.s._____________________________  
 

Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 
 
s podáním žádostí a přijetím účelových dotací příspěvkovými organizacemi 
města: 
 
1. Městská knihovna Havířov, Svornosti 86/2, budova G, Havířov-Město   
    (IČ: 00 60 12 50) 
 
    poskytovatel: Nadace Landek Ostrava 
    projekt: Pohádkové bytosti v pověstech o hornících 
    výše dotace:……………………………………………35.000,- Kč 
    financování spoluúčasti z prostředků příspěvkové     
    organizace………………...…...35.000,- Kč 
 
2. Základní škola Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres  
    Karviná (IČ: 48 80 54 75) 
 
     poskytovatel: Moravskoslezský kraj 
     projekt: „Jsme na jedné lodi“ 
     výše dotace: …………………………………………...74.040,- Kč 
     financování spoluúčasti z prostředků příspěvkové     
     organizace……………………..18.510,- Kč 
 
3. Základní škola Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná  
    (IČ: 48 80 55 13) 
 
     poskytovatel: Moravskoslezský kraj 
     projekt: OK škola II. 
     výše dotace:…………………………………….……..28.400,- Kč 
     financování spoluúčasti z prostředků příspěvkové     
     organizace…………………...….7.100,- Kč 
 
4.-5.  Základní škola Havířov-Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná  
         (IČ: 48 80 54 24) 
 
         - poskytovatel: ArcelorMittal Ostrava a.s. 
           projekt: „Venkovní učebna“ 
           výše dotace: ………….…………………...………30.000,- Kč 
           financování: v plné výši poskytovatelem dotace 
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         - poskytovatel: Moravskoslezský kraj 
           projekt: „Žijeme spolu“ 
           výše dotace:…………….…………………………80.000,- Kč 
           financování spoluúčasti z prostředků příspěvkové    
           organizace……………………13.700,- Kč 

________________________________________________________________________________ 
 
5213/77RM/2014 - Udělení souhlasu s přijetím finančních darů příspěvkovými  
                                organizacemi zřízenými statutárním městem Havířov__________________  
 

Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 
 
s přijetím finančních darů příspěvkovými organizacemi města:  
 
1. Mateřská škola Havířov-Šumbark Moravská 14/404, příspěvková   
    organizace (IČ: 61 98 85 88) ve výši 1.500,- Kč od Silvie Dobiášové  
    a Martina Dobiáše, Ladova 5/292, 736 01 Havířov-Šumbark – na   
    úhradu polodenního výletu pro děti (autobus) 
 

     2. Mateřská škola Havířov-Město Radniční 7/619 (IČ: 61 98 87 15)  
         ve výši 2.000,- Kč od společnosti Městská realitní agentura s.r.o.,  
         U lesa 865/3a, 736 01 Havířov-Město (IČ: 64 08 47 44) – ke krytí 
         nákladů v souvislosti s projektem „PŘÍRODA JE KOUZELNÁ   
         KNIHA PLNÁ BAREVNÝCH OBRÁZKŮ“ (fotografický materiál) 

________________________________________________________________________________ 
 
5214/77RM/2014 - Zásady pro stanovení platu ředitelů škol a školského zařízení____________ 
 

Rada města Havířova 
 

s c h v a l u j e 
 
Zásady pro stanovení platu ředitelů škol a školského zařízení s účinností  
od 1. 5. 2014 dle přílohy č. 1  
 
u k l á d á 
 
oznámit ředitelům škol a školského zařízení zřizovaných statutárním městem 
Havířov schválení nově upravených Zásad pro stanovení platu ředitelů škol a 
školského zařízení s účinností od 1. 5. 2014 

 
                                                                                            Z: vedoucí OŠK 
                                                                                                T: duben 2014 
________________________________________________________________________________ 
 
5215/77RM/2014 - Povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí na třídu, ve které jsou   
                                zařazeny děti se zdravotním postižením od školního roku 2014/2015______ 
 

Rada města Havířova 
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s c h v a l u j e 
 
výjimku z nejvyššího počtu dětí na třídu, ve které jsou zařazeny děti se 
zdravotním postižením, a to o čtyři děti nad limit 19 dětí ve třídě od školního 
roku 2014/2015 Mateřské škole Havířov – Podlesí Přímá 8/1333, příspěvková 
organizace, za předpokladu, že zvýšení počtu dětí ve třídě nebude na újmu 
kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a 
ochrany zdraví dětí 
 
u k l á d á 
 
zaslat rozhodnutí zřizovatele ředitelce školy o povolení výjimky z nejvyššího 
počtu dětí na třídu, ve které jsou zařazeny děti se zdravotním postižením od 
školního roku 2014/2015 

 
                     Z: vedoucí OŠK  
                                           T: duben 2014 
________________________________________________________________________________ 
 
5216/77RM/2014 - Jmenování člena školské rady základní školy, kde zřizovatelem je    
                                statutární město Havířov__________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a  v ě d o m í 
 
rezignaci pana Ing. Petra Smrčka na funkci člena školské rady při základní 
škole, jejíž činnost vykonává Základní škola Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/537 
okres Karviná ke dni 5. 3. 2014 dle přílohy č. 1 
 
j m e n u j e 
 
Ing. Pavla Jantoše, bytem Severní 384/1b, 736 01 Havířov-Životice členem 
školské rady při základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola  
Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/537 okres Karviná ke dni 17. 4. 2014 
 
p o v ě ř u j e 
 
primátora statutárního města podpisem jmenovacího dekretu  
 
u k l á d á 
 
1. informovat základní školu o nově jmenovaném členovi školské rady 
2. předat jmenovací dekret novému členovi školské rady při základní   
    škole  

   
          Z: vedoucí OŠK 
                                                                                                     T: duben 2014 
________________________________________________________________________________ 
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5217/77RM/2014 - Změna v rejstříku škol a školských zařízení – výmaz oborů_____________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
výmaz oboru 79-01-B/01 Základní školy M. Kudeříkové 14 okres Karviná, 
příspěvková organizace a výmaz oboru 79-01-C/001 Základní školy 
Mládežnická 11/564 okres Karviná, příspěvková organizace a Základní školy 
K. Světlé 1/1372 okres Karviná dle přílohy č. 1-3 
 
u k l á d á 
 
požádat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o výmaz zápisu 
v rejstříku škol a školských zařízení   
 

                     Z: vedoucí OŠK  
                                           T: duben 2014 
________________________________________________________________________________ 
 
5218/77RM/2014 - Revokace usnesení č. 5217/77RM/2014 - Změna v rejstříku škol a    
                                školských zařízení – výmaz oborů___________________________________ 

 
Rada města Havířova 
 
r e v o k u j e 

 
usnesení č. 5217/77RM/2014 – Změna v rejstříku škol a školských zařízení  
– výmaz oborů 

________________________________________________________________________________ 
 
5219/77RM/2014 - Změna v rejstříku škol a školských zařízení – výmaz oborů_____________ 
 

Rada města Havířova 
 
o d k l á d á  
 
rozhodnutí o výmazu oboru 79-01-B/01 Základní školy M. Kudeříkové 14 
okres Karviná, příspěvková organizace a o výmazu oboru 79-01-C/001 
Základní školy Mládežnická 11/564 okres Karviná, příspěvková organizace a 
Základní školy K. Světlé 1/1372 okres Karviná dle příloh č. 1-3 

 
 
5220/77RM/2014 - Zásady pro oceňování občanů města Havířova, pedagogických    
                                pracovníků, žáků, družstev/kolektivů a udělování Ceny města  
                                Havířova________________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
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o d k l á d á   
 
projednání návrhu nových Zásad pro oceňování občanů města Havířova, 
pedagogických pracovníků, žáků, studentů, družstev/kolektivů a udělování 
Ceny města Havířova  

 
 
5221/77RM/2014 - Zpráva o činnosti Komise rozvojové RMH____________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
zprávu o činnosti Komise rozvojové Rady města Havířova za rok 2013 dle 
předložených příloh 

________________________________________________________________________________ 
 
5222/77RM/2014 - Zpráva o činnosti Komise pro bezpečnost silničního provozu RMH_______ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
zprávu o činnosti Komise pro bezpečnost silničního provozu Rady města 
Havířova za rok 2013 dle předložených příloh 

________________________________________________________________________________ 
 
5223/77RM/2014 - Pořadí naléhavosti žadatelů o byty v Domech s pečovatelskou službou   
                                v majetku statutárního města Havířova od 01.05.2014 do 31.10.2014______  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
pořadí naléhavosti žadatelů o byty v Domech s pečovatelskou službou 
v majetku statutárního města  Havířova od 01.05.2014 do 31.10.2014 dle 
přílohy.  

 
 
5224/77RM/2014 - Přehled akcí nad 1 mil. Kč realizovaných OIV v roce 2014______________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í                            
 
přehled akcí nad 1 mil. Kč realizovaných OIV v roce 2014 dle důvodové zprávy 
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5225/77RM/2014 - Stavba č. 10052 „Dopravní terminál Havířov “ – změna oznámení       
                                předběžných informací____________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
změnu textu „Oznámení předběžných informací“ o veřejné zakázce na realizaci 
stavby č. 10052 -„Dopravní terminál Havířov“ související se 
a) změnou názvu veřejné zakázky z „Dopravní terminál Havířov – část I.   
    Projektu – revitalizace majetku ČD, CZ.1.10/1.3.00/10.01425“, „Dopravní   
    terminál Havířov – část II. Projektu – revitalizace majetku Města,   
    CZ.1.10/1.3.00/10.01426“ na nový název „Dopravní terminál Havířov“  
b) změnou předpokládaných termínů zahájení a ukončení realizace předmětu  
    veřejné zakázky z 15.1.2014 až 15.1.2015 na nově: zahájení stavebních prací  
    1.12.2014, ukončení 1.12.2015 
 
u k l á d á 
 
zajistit zveřejnění Oznámení o zahájení zadávacího řízení v Úředním věstníku 
Evropské unie 
 

           Z: vedoucí OIV 
          T: 4/2014   
    
 
5226/77RM/2014 - Stavba č. 10052 „Dopravní terminál Havířov“ -  smlouva o realizaci   
                                přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie____ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
uzavření Smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného 
k dodávce elektrické energie a úhradě nákladů s ní souvisejících se společností 
ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 40502 Děčín, IČ: 247 290 35, 
DIČ: CZ247 290 35, dle přílohy 
 
p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem Smlouvy o realizaci 
přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie a úhradě 
nákladů s ní souvisejících 
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5227/77RM/2014 - Stavba č. 13058 „Rekonstrukce objektu LUNA na ul. Lidická“  
                                pověření k realizaci zadávacího řízení________________________________  
 

Rada města Havířova 
 
p o v ě ř u j e  
 
společnost  Seller Moravia, s.r.o., IČ:  25829637, realizací zadávacího řízení na 
veřejnou  zakázku ,,Rekonstrukce objektu LUNA na ul. Lidická“ v rozsahu  
§ 151 zákona  č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů  
                                                                                                                                                                                                                          
u k l á d á 
 
zajistit zveřejnění předběžného oznámení veřejné zakázky „Rekonstrukce 
objektu LUNA na ul. Lidická“  ve Věstníku veřejných zakázek prostřednictvím 
společnosti  Seller Moravia, s.r.o 

  
                                                                          Z: vedoucí OIV 
                    T: 21.4.2014 
 
 
5228/77RM/2014 - Stavba č. 8056 „Rekonstrukce komunikací ul. V Zátiší a ul. U Hájenky“   
                                – Smlouva o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k   
                                dodávce elektrické energie_________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
uzavření Smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného 
k dodávce elektrické energie se společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem 
Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 Děčín, IČ 24729035  
dle přílohy č. 1  
 
p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem Smlouvy o realizaci 
přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie  
dle přílohy č. 1 
 
u k l á d á  
 
předložit k podpisu Smlouvu o realizaci přeložky distribučního zařízení 
určeného k dodávce elektrické energie dle přílohy č. 1 

 
     Z: vedoucí OIV 

                         T: 05/2014 
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5229/77RM/2014 - Souhlas se zahraniční pracovní cestou do Polské republiky______________ 
 

Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e 
 
účast 15-ti zástupců města Havířova na dvoudenní konferenci v polské Ustroni, 
která se uskuteční ve dnech 02.-03.06.2014 v rámci projektu „III. polsko-česká 
odborná setkání“, dle důvodové zprávy. 

 
 
5230/77RM/2014 - Projekt „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v  ČR  
                                v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“,  
                                reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 – dodatek ke smlouvě č.1________________           
        

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e        
 
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o vzájemné spolupráci při realizaci projektu 
Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území 
správních obvodů obcí s rozšířenou působností zn. 1280/OSR/2013 uzavřené se 
Svazem měst a obcí České republiky, IČ 63113074,  dne 31.10.2013, ve znění 
dle přílohy 
 
p o v ě ř u j e 
 
primátora města Ing. Zdeňka Osmaczyka podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě  
o vzájemné spolupráci zn. 1280/OSR/2013  

   
Z: vedoucí OSR 
T: 23.04.2014  

________________________________________________________________________________ 
 
5231/77RM/2014 - UŘ/1/OIV/14 – „Odkanalizování částí města Havířova – III. etapa,    
                                Životice, Prostřední Suchá - ul. Hornosušská a Protější“- změna člena   
                                hodnotící komise_________________________________________________ 
        

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
změnu usnesení č. 4986/74RM/2014 ze dne 5.2.2014 o zahájení zadávacího 
řízení a o podmínkách veřejné zakázky „Odkanalizování částí města  
Havířova – III. etapa, Životice, Prostřední Suchá - ul. Hornosušská a Protější“ 
v bodě 14. - jmenování členů hodnotící komise včetně náhradníků tak,  
že namísto Ing. Petra Smrčka bude členem hodnotící komise Ing. Pavol Jantoš 
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u k l á d á  
 
odeslat rozhodnutí o změně člena hodnotící komise administrátorovi 
zadávacího řízení společnosti AP INVESTING, s.r.o. 
 

         Z: vedoucí OIV  
          T: 04/2014 
 
 
5232/77RM/2014 - ZPŘ/15/OKS/13 – „Revitalizace zeleně na území statutárního města   
                                Havířov“ – změna podmínek zadávacího řízení________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
požadavek Státního fondu životního prostředí, jako poskytovatele dotace,  
o aktualizaci zadávací dokumentace na veřejnou zakázku  
„ZPŘ/15/OKS/13 - Revitalizace zeleně na území statutárního města Havířov“ 
 
s c h v a l u j e 
 
změnu usnesení č. 4291/62RM/2013 ze dne 17.7.2013 o zahájení zadávacího 
řízení a o podmínkách veřejné zakázky „Revitalizace zeleně na území 
statutárního města Havířov“ 
1. v části „ s c h v a l u j e“ takto: 
    - v bodě 7. doba realizace veřejné zakázky: se předpokládaný termín   
      zahájení říjen 2013 mění na 1.10.2014 
    - v bodě 9. ostatní podmínky: se vypouští text „zahájení realizace   
      veřejné zakázky v březnu 2014, pokud s ohledem na agrotechnické   
      lhůty a klimatické podmínky nebude možno veřejnou zakázku   
      zrealizovat v roce 2013“ 
   - v bodě 14. jmenování členů Hodnotící komise, včetně náhradníků,  
     zní nově takto: 

člen:      náhradník: 
          1. Ing. Pavol Jantoš    Ing. Eduard Heczko 
          2. Ing. Jiří Revenda    Ing. Iveta Grzonková 
          3. Ing. Jana Návratová   Ing. Jan Smola 
          4. Jan Nezhyba    Bohdan Svorník 
          5. Ing. Vladan Almáš   Ing. Ladislav Nedorost  
          6. Bc. Alena Kleinbauerová   Lucie Jonsztová, DiS. 

2. v části „p o v ě ř u j e“ takto: 
     „4.  Ing. Pavola Jantoše, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, namísto 

 Ing. Petra Smrčka, podpisem Výzvy k podání nabídky a k prokázání 
kvalifikace, zadávací dokumentace na veřejnou zakázku, dodatečných 
informací k zadávacím podmínkám, oznámení o podání nabídky po lhůtě a 
výzvy k doplnění či objasnění prokázání kvalifikace“  
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5233/77RM/2014 - Podání žádosti o finanční příspěvek – finanční podpora (dar) z Nadace 
                                ArcelorMittal na projekt doplnění dětského mobiliáře v Havířově________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
podání žádosti o finanční příspěvek – finanční podporu (dar)  
ve výši 250 000,- Kč z Nadace ArcelorMittal pro rok 2014 na projekt doplnění 
dětských herních prvků na ul. Zelená, Havířov – Životice, nacházející se na 
pozemku parc. č. 2694, k.ú. Bludovice 
 
p o v ě ř u j e  
 
primátora města Havířova podpisem žádosti o finanční příspěvek z Nadace 
ArcelorMittal a ostatních nezbytných dokumentů k vyřízení žádosti  
 

Z: vedoucí OKS 
T: 04/2014 

________________________________________________________________________________                                                            
 
5234/77RM/2014 - Poskytnutí dotací z Fondu životního prostředí_________________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e   
 
poskytnutí dotací základní organizaci Českého svazu včelařů v Havířově,  
IČ: 63 73 02 35, ve výši 50 000,- Kč a základní organizaci Českého svazu 
včelařů v Horní Suché, IČ 64 62 84 42, ve výši 20 000,- Kč na léčbu a rozvoj 
včelařství, z Fondu životního prostředí  

________________________________________________________________________________                                                     
 
5235/77RM/2014 - Poskytnutí dotace Základní organizaci č. 70/2 Českého svazu ochránců   
                                přírody Nový Jičín________________________________________________   
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e   
 
poskytnutí dotace Základní organizaci č.70/2 Českého svazu ochránců přírody 
Nový Jičín, IČ: 47 65 79 01, ve výši 35 000,- Kč na provoz Stanice pro 
záchranu živočichů a střediska ekologické výchovy v Bartošovicích na Moravě  

________________________________________________________________________________ 
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5236/77RM/2014 - Organizační řád Magistrátu města Havířova od 1.5.2014_______________  
        

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
Organizační řád Magistrátu města Havířova od 1.5.2014 dle přílohy 

________________________________________________________________________________ 
 
5237/77RM/2014 - Informativní zpráva o výsledcích veřejnosprávních kontrol_____________  
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
informativní zprávu o výsledcích veřejnosprávních kontrol provedených 
oddělením kontroly MMH v prvním čtvrtletí roku 2014, dle přílohy č. 1.                     

________________________________________________________________________________ 
 
5238/77RM/2014 - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty do Jastrzębia-Zdrój v Polsku_______ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
zprávu ze zahraniční pracovní cesty RSDr. Josefa Slowika, CSc., člena Komise 
pro regionální spolupráci a partnerské vztahy RMH, dne 26.3.2014 do 
Jastrzębie-Zdrój v Polsku, na pietní akt spojený s kladením věnců u příležitosti 
69. výročí osvobození města, dle důvodové zprávy   

________________________________________________________________________________ 
 
5239/77RM/2014 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova___________ 
 

Rada města Havířova  
  
b e r e   n a   v ě d o m í  
  
informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova, které budou 
řešeny v rámci pracovního pořádku Magistrátu města Havířova 

 
 
 
 
 
………………………………….....                                     ...…..…….……………………... 
 
Ing. Zdeněk OSMANCZYK                                  Ing. Eduard HECZKO 
primátor města                  náměstek primátora 
                                                                                                pro ekonomiku a správu majetku 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UUU   SSS   NNN   EEE   SSS   EEE   NNN   ÍÍÍ   
ze 78. schůze Rady města Havířova 

konané dne 7.5.2014 

 
v zasedací místnosti Rady města Havířova 

na Magistrátu města Havířova 
ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město 

ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Č.jed.  KP/31 875/Miš/2014 
 
V Havířově dne  12.5. 2014 
Zapsala:  Vladimíra Mikulášová, odd. kancelář primátora 
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PPŘŘEEHHLLEEDD  UUSSNNEESSEENNÍÍ 
přijatých na 78. schůzi Rady města Havířova, konané dne 7.5. 2014  

 
5240/78RM/2014 - Určení ověřovatele zápisu pro 78. schůzi RMH, konanou dne 7.5.2014                                 
 
5241/78RM/2014 - Schválení ověření zápisu ze 77. schůze Rady města Havířova 
 
5242/78RM/2014 - Schválení programu 78. schůze RMH, konané dne 7.5.2014 

 
5243/78RM/2014 - Kontrola plnění usnesení RMH 
 
5244/78RM/2014 - Úprava nájemného v bytech, ve kterých bude zřízeno místo podnikání  

a organizační složky fyzických osob (liší-li se od bydliště) nebo sídlo  
právnické osoby 
 

5245/78RM/2014 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 
 
5246/78RM/2014 - Záměry statutárního města Havířova pronajmout byty 
 
5247/78RM/2014 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí  nájmu             
                                bytů 
 
5248/78RM/2014 - „REGENERACE OBYTNÝCH DOMŮ MA UL. MLÁDÍ  
                                A M. PUJMANOVÉ“ - uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě  
                                o dílo č. 168/MRA/2014  

 
5249/78RM/2014 - Rekonstrukce bytu č. 9 o velikosti 1+5 na ul. Emy Destinové 1166/16 
                                 v Havířově – Šumbarku, na dva byty o velikosti 1+2  
 
5250/78RM/2014 - VZ/2/ŠK/MRA/14 - „Výměna oken v ZŠ Kpt. Jasioka 57/685,  
                                Havířov – Prostřední Suchá“- č. stavby 14006 – rozhodnutí o vyloučení  
                                uchazečů a o výběru nejvhodnější nabídky 
          
5251/78RM/2014 - VZ/3/ŠK/MRA/14 - „Stavební úpravy – rozšíření MŠ Frýdecká 39/451,  
                                 Havířov - Bludovice“- č. stavby 13010 – rozhodnutí o výběru nejvhodnější         
                                 nabídky 
           
5252/78RM/2014 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti  
                                 za období leden – březen 2014 
 
5253/78RM/2014 - Žádost příspěvkové organizace Mateřská škola Havířov – Podlesí,  
                                Balzacova 2/1190 o souhlas s převodem částky 35 000,- Kč  
                                z rezervního fondu do fondu investičního 
 
5254/78RM/2014 - Žádost p. Františky Salingerové o udělení výjimky při zřizování  
                                 vyhrazeného parkování       
       
5255/78RM/2014 - Záměr darovat veřejné části kanalizačních přípojek a vypořádání  
                                Dokončených stok v rámci stavby:  
                                „Odkanalizování Havířova - městská část Dolní Datyně“ II. část 
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5256/78RM/2014 - Prodeje pozemků pod stavbami garáží      
           
5257/78RM/2014 - Nabídka na odkoupení pozemku parc.č. 1891/4, k.ú. Šumbark 
 
5258/78RM/2014 - Odkoupení nemovité věci - budovy č.e. 47,  k.ú. Havířov - město 
 
5259/78RM/2014 - Výkup pozemku k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 1249/19, ul. U Hřiště      
    
5260/78RM/2014 - Výpůjčka pozemků parc.č.  3928, 3929, 3930,  k.ú. Havířov - město 
 
5261/78RM/2014 - Prodloužení výpůjčky částí pozemků parc.č. 3750, 3748/1,  
                                 k.ú. Havířov – město 
             
5262/78RM/2014 - Uzavření dohody o neprovádění zásahů do silnice II/475,  
                                v majetku MS kraje 
 
5263/78RM/2014 - Zřízení věcného břemene ve prospěch spol. ČEZ Distribuce, a.s. 
            
5264/78RM/2014 - Upřesnění rozsahu věcného břemene k přeložkám distribuční  
                                soustavy VN a NN, na pozemcích v k.ú. Šumbark 
  
5265/78RM/2014 - Záměr pronájmu části nemovité věci  
        
5266/78RM/2014 - Obecné záměry pronájmu částí nemovitých věcí         
 
5267/78RM/2014 - Pronájmy částí nemovitých věcí  
           
5268/78RM/2014 - Zrušení usnesení 
                                Ukončení nájmu částí nemovitých věcí dohodou  

Souhlas s podnájmem části nemovité věci 
          
5269/78RM/2014 - Snížení výměry pronajaté části nemovité věci 
 
5270/78RM/2014 - Umístění reklamního zařízení 
           
5271/78RM/2014 - Vyhodnocení zimní údržby místních komunikací za období 2013 - 2014 
 
5272/78RM/2014 - Udělení souhlasu s podáním žádostí a přijetím účelových  

dotací poskytnutých Národní agenturou pro evropské  
vzdělávací programy a Ministerstvem kultury 

 
5273/78RM/2014 - Udělení souhlasu se zapojením se do projektů vyhlášených MŠMT 
 
5274/78RM/2014 - Udělení souhlasu s přijetím finančního daru příspěvkovou  

organizací zřízenou statutárním městem Havířov  
          
5275/78RM/2014 - Změna v rejstříku škol a školských zařízení – výmaz oborů  
       
5276/78RM/2014 - Zahraniční pracovní cesta ředitelky ZŠ Moravská 
    
         



 
 

USNESENÍ 
ze 78. schůze Rady města Havířova 

konané dne 7.5.2014 
 

4 

5277/78RM/2014 - Uzavření dodatku č. 1 mandátní smlouvy  
s Městskou realitní agenturou, s.r.o., uzavřené dle § 566 a násl. zák.  
č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 
5278/78RM/2014 - Čerpání Fondu veřejně prospěšných aktivit v roce 2014  
                                - navýšení schváleného použití finančních prostředků 
          
5279/78RM/2014 - Podání žádosti o dotaci z Operačního programu  

Lidské zdroje a zaměstnanost „Implementace  
strategie APZ na úrovni skupiny SMH“ 

 
5280/78RM/2014 - Realizace projektu „Bav se a uč“  
          
5281/78RM/2014 - OŘ/11/OIV/13 – stavba č. 9055 „Náměstí T.G. Masaryka – zhotovitel“  
                                -  uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 928/OIV/2013 
   
5282/78RM/2014 - OŘ/3/OIV/14 - „Centrum dopravní výchovy, dětské dopravní hřiště“  
                                (číslo stavby 6098) - vyloučení uchazeče a zrušení zadávacího řízení 
 
5283/78RM/2014 - VZ/19/OIV/14 „Odkanalizování částí města Havířova – III. etapa, Životice, 
                                Prostřední Suchá – ul. Hornosušská a Protější – TDI + BOZP“  
                                - rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky  
 
5284/78RM/2014 - Zajištění rekondičně-ozdravných pobytů v roce 2014  
                                - změna podmínek účasti  
 
5285/78RM/2014 - Informativní zpráva ze zahraniční pracovní cesty v Chorvatsku 
             
5286/78RM/2014 - Informativní zpráva ze zahraniční pracovní cesty  
                                v Turčianských Teplicích na Slovensku 

 
5287/78RM/2014 - Souhlas s pořízením investičního majetku - server     
 
5288/78RM/2014 - Přijetí věcného daru 
 
5289/78RM/2014 - Souhlas zřizovatele s přijetím darů Domovem seniorů Havířov, p. o. 
 
5290/78RM/2014 - Souhlas zřizovatele k zapojení investičního fondu Domova  
                                seniorů Havířov, p. o. na zřízení kryté odstavné plochy   
 
5291/78RM/2014 - Zpráva o činnosti Komise školské RMH 
 
5292/78RM/2014 - Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.  
                                - informace o konání řádné valné hromady společnosti  
           
5293/78RM/2014 - Zpráva Policie ČR o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti  
                                a veřejného pořádku na teritoriu území města Havířova  
                                a okolí v roce 2013 
  
5294/78RM/2014 - Stavba „Kino Centrum Havířov“  
                                - uplatnění nároků města v soudním řízení  
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5295/78RM/2014 - Počet zaměstnanců MMH – veřejně prospěšné práce 
             
5296/78RM/2014 - Pracovní cesta do Děčína ve dnech 14.5. – 16.5. 2014 
 
5297/78RM/2014 - Městská realitní agentura,s.r.o. – ukončení pracovního poměru ředitele 
 
5298/77RM/2014 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova 
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UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ 
ze 78. schůze Rady města Havířova, konané dne 7.5. 2014  

 
5240/78RM/2014 - Určení ověřovatele zápisu pro 78. schůzi RMH, konanou dne 7.5.2014___ 
                                 

Rada města Havířova  
   
u r č u j e  
 
jako ověřovatele zápisu ze 78. schůze Rady města Havířova,  
konané dne 7.5.2014 

                                                                                         Vojtěcha KOZÁKA                      
________________________________________________________________________________ 

 
5241/78RM/2014 - Schválení ověření zápisu ze 77. schůze Rady města Havířova____________ 
 

Rada města Havířova  
 
b e r e   n a   v ě d o m í   
 
zprávu ověřovatele zápisu ze 77. schůze Rady města Havířova,  
konané dne 16.4.2014 

________________________________________________________________________________ 
 
5242/78RM/2014 - Schválení programu 78. schůze RMH, konané dne 7.5.2014____________ 

 
Rada města Havířova 
  
s c h v a l u j e 
 
program 78. schůze Rady města Havířova, konané dne 7.5.2014  
dle upravené přílohy  

________________________________________________________________________________ 
 
5243/78RM/2014 - Kontrola plnění usnesení RMH_____________________________________ 

  
Rada města Havířova 
  
b e r e   n a   v ě d o m í   
  
zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova  
 
s c h v a l u j e 
 
prodloužení termínů splnění usnesení: 

 
2225/30/08 Chodník podél komunikace I/11, Havířov-Těrlicko  

– informativní zpráva 
4680/69RM/2013 Zřízení věcných břemen ve prospěch spol. RWE GasNet, 

s.r.o. 
5054/75RM/2014 Veřejná služba 



 
 

USNESENÍ 
ze 78. schůze Rady města Havířova 

konané dne 7.5.2014 
 

7 

5203/77RM/2014 Ukončení nájmu částí nemovitých věcí dohodou  
Záměry pronájmu částí nemovitých věcí  
Změna výměr částí nemovitých věcí 

5214/77RM/2014 Zásady pro stanovení platu ředitelů škol a školského 
zařízení 

5217/77RM/2014 Změna v rejstříku škol a školských zařízení – výmaz 
oborů 

5225/77RM/2014 Stavba č. 10052 „Dopravní terminál Havířov “ – změna 
oznámení předběžných informací 

 
v y p o u š t í 

 
1162/19/03 Přehled investičních akcí nad 1 mil. Kč 
4832/72RM/2013 Zřízení věcných břemen    
5020/75RM/2014 Zřízení věcného břemene ve prospěch spol. ČEZ 

Distribuce, a.s. 
5034/75RM/2014 Změna v rejstříku škol a školských zařízení – zvýšení 

kapacity 
5048/75RM/2014 VZ/15/OIV/14 – Odkanalizování částí města Havířova – 

III. etapa, Životice, Prostřední Suchá – ul. Hornosušská a 
Protější – inženýrská činnost 

5093/76RM/2014 Odkoupení areálu hotelového domu Merkur, včetně 
pozemků        

5104/76RM/2014 Změna výměry pronajatého pozemku 
5107/76RM/2014 Zřízení služebnosti inženýrských sítí ve prospěch spol. 

Telefónica Czech Republic, a.s.    
5110/76RM/2014 Zřízení věcných břemen ve prospěch spol. ČEZ 

Distribuce, a.s. 
5139/76RM/2014 OŘ/11/OIV/13 – stavba č. 9055 „Náměstí T.G. Masaryka 

– zhotovitel“ - uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo 
č. 928/OIV/2013 

5141/76RM/2014 Stavba č. 13058 „Rekonstrukce objektu LUNA na ul. 
Lidická“ zahájení zadávacího řízení na podlimitní 
veřejnou zakázku na stavební práce 

5147/76RM/2014 VZ/10/OIV/14 - „Přírodě blízká zahrada MŠ Balzacova - 
Havířov“ (stavba č. 13061) rozhodnutí o vyloučení 
uchazečů a o výběru nejvhodnější nabídky 

5156/76RM/2014 Přijetí  dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 
2014 - na projekt „Havířov v květech v r. 2014“                              

5178/77RM/2014 Hodnocení činnosti příspěvkových organizací  
za rok 2013 

5185/77RM/2014 Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 
5186/77RM/2014 Záměry statutárního města Havířova pronajmout byty 
5199/77RM/2014 Výpůjčka části pozemku parc.č. 113/1, k.ú.  Bludovice 
5215/77RM/2014 Povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí na třídu, ve 

které jsou zařazeny děti se zdravotním postižením od 
školního roku 2014/2015 

5216/77RM/2014 Jmenování člena školské rady základní školy, kde 
zřizovatelem je statutární město Havířov 

5227/77RM/2014 Stavba č. 13058 „Rekonstrukce objektu LUNA na ul. 
Lidická“ pověření k realizaci zadávacího řízení 
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5230/77RM/2014 Projekt „Systémová podp-ora rozvoje meziobecní 
spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s 
rozšířenou působností“, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 
– dodatek ke smlouvě č.1 

5231/77RM/2014 UŘ/1/OIV/14 – „Odkanalizování částí města Havířova – 
III. etapa,   Životice, Prostřední Suchá - ul. Hornosušská a 
Protější“- změna člena hodnotící komise 

5233/77RM/2014 Podání žádosti o finanční příspěvek – finanční podpora 
(dar) z Nadace ArcelorMittal na projekt doplnění 
dětského mobiliáře v Havířově 

________________________________________________________________________________ 
  
5244/78RM/2014 - Úprava nájemného v bytech, ve kterých bude zřízeno místo podnikání   
                                (sídlo) a organizační složky fyzických osob (liší-li se od bydliště) nebo sídlo  

právnické osoby__________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zvýšení nájemného v městských bytech o 15 % nájemcům po dobu, kdy budou 
mít v bytě zřízeno místo podnikání (nyní sídlo) a organizační složku fyzické 
osoby (liší-li se od bydliště) nebo sídlo právnické osoby, přičemž tato úprava  
se netýká neziskových organizací (spolky, obecně prospěšné společnosti, 
ústavy, nadace, nadační fondy a další právnické osoby mající statut veřejné 
prospěšnosti dle NOZ).  
 
p o v ě ř u j e 
 
MRA, s.r.o. k veškerým jednání a úkonům spojených s touto úpravou 
nájemného s tím, že vydání souhlasu s místem podnikání (nyní sídlem)  
a organizační složkou fyzické osoby (liší-li se od bydliště) nebo sídlem 
právnické osoby bude ze strany MRA, s.r.o. vydáno až tehdy, kdy dotčení 
nájemci podepíší dohodu o zvýšení nájemného. 

  
  Z: ředitel MRA s.r.o. 
  T: ihned 
 

r u š í  
 
Usnesení RMH ze dne 12.11.2008, č. 2737/40/08 

 
  
5245/78RM/2014 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova_______________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
přidělení bytu příslušného čísla uvedeným žadatelům  
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- č. 1, o velikosti 1+1, na ulici Sukova 819/2 Havířov- Město  
  Bc.Michaele Motykové  
- č. 29, o velikosti 1+1, na ulici Jaroslava Vrchlického 1467/40  
  Havířov- Podlesí Danielu Knutelovi 
- č. 5, o velikosti 1+2, na ulici Stavbařská 296/1 Havířov- Město   
  Lence Svobodové 
- č. 14, o velikosti 1+2, na ulici Makarenkova 515/10 Havířov- Město  
  Ing. Petru Havrlantovi 
- č. 15, o velikosti 1+2, na ulici Antala Staška 1088/5   Havířov- Město  
  Františku Neplechovi 
- č. 11, o velikosti 1+2, na ulici Národní třída 577/4 Havířov- Město  
  Stanislavu Stempákovi  
- č. 11, o velikosti 1+2 na ulici Dlouhá třída 900/20 Havířov – Město   
  Ivaně Pikálkové 
- č. 4, o velikosti 1+2, na ulici Zednická 317/8, Havířov – Město  
  Aleně Ševčíkové 
- č. 24, o velikosti 1+2, na ulici Jaroslava Vrchlického 1481/12,  
  Havířov – Podlesí Veronice Weissové 
- č. 11, o velikosti 1+2, na ulici 17.listopadu 1255/6, Havířov – Podlesí   
  Bc. Jiřímu Snopkovi 
- č. 10, o velikosti 1+2, na ulici Nákupní 420/12, Havířov – Šumbark  
  Juraji Szajkovi  
- č. 10, o velikosti 1+2, na ulici Moravská 391/5  Havířov – Šumbark  
  Martinu Muchovi  
- č. 7, o velikosti 1+2, na ulici Moravská 476/41, Havířov – Šumbark  
  Michaele Doušové  
- č. 14, o velikosti 1+2, na ulici Mládí 1099/8, Havířov – Šumbark  
  Veronice Veličkové  
- č. 4, o velikosti 1+2, na ulici II.Ktg. Dukelská 693/11a,  
  Havířov – Šumbark Halině Pawlasové  
- č. 7, o velikosti 1+3, na ulici A.S.Puškina 909/5, Havířov – Město  
  Martě Klimšové  
- č. 7, o velikosti 1+3, na ulici K.V.Raise 1082/8 , Havířov – Město  
  Andrei Zorychtové  
- č. 23, o velikosti 1+3, na ulici 17.listopadu 1106/26 , Havířov – Podlesí  
  Jiřímu Šeligovi  
- č. 4, o velikosti 1+3, na ulici Dlouhá třída 1120/81d , Havířov – Podlesí   
  Bc. Monice Kuchtové 
- č. 4, o velikosti 1+3, na ulici Konzumní 384/18 , Havířov – Šumbark  
  Markétě Schillerové 
- č. 3, o velikosti 1+3, na ulici Marie Pujmanové 1121/22 ,  
  Havířov – Šumbark Naděždě Kusákové 
- č. 25, o velikosti 1+3, na ulici Akátová 458/1 , Havířov – Šumbark  
  Janu Hadvizdžákovi 
- č. 2, o velikosti 1+5, na ulici Emy Destinnové 1165/14 ,  
  Havířov – Šumbark Ivanu Pokutovi 
- č. 105, o velikosti 0+2, na ulici Střední 504/3 , Havířov – Šumbark  
  Marku Müllerovi 
- č. 24, o velikosti 1+3, na ulici Jedlová 494/4 , Havířov – Šumbark  
  Bc. Davidu Anderlemu 
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- č. 47, o velikosti 1+3, na ulici Jedlová 494/4 , Havířov – Šumbark  
  Stanislavu Dworokovi 
- č. 19, o velikosti 1+3, na ulici Jedlová 495/6 , Havířov – Šumbark  
  Davidu Ruhswrmovi 
- č. 56, o velikosti 1+3, na ulici Obránců míru 1193/10 ,  
  Havířov – Šumbark Milanu Hazukovi 
 
p o v ě ř u j e 
 
MRA s.r.o., k uzavření nájemních smluv s výše uvedenými žadateli  

  
 Z: ředitel MRA s.r.o. 
 T: 15.5.2014 
 
 
5246/78RM/2014 - Záměry statutárního města Havířova pronajmout byty_________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr statutárního města Havířova pronajmout byty  
 
- č. 7 o velikosti 1+2 na ulici Beskydská 783/4  v Havířově-Městě  
  dle přílohy č.1   
- č. 12 o velikosti 1+2 na ulici Na Nábřeží 714/105 v Havířově –Městě  
  dle přílohy č. 2 
- č. 18 o velikosti 1+1 na ulici Mánesova 989/42 v Havířově-Městě  
  dle přílohy č.3  
- č. 2 o velikosti 0+1 na ulici Švabinského 994/5 v Havířově-Městě  
  dle přílohy č. 4 
- č. 2 o velikosti 0+1 na ulici Dlouhá třída 901/22 v Havířově-Městě  
  dle přílohy č. 5 
- č. 10 o velikosti 1+3 na ulici Majakovského 881/16 v Havířově-Městě    
  dle přílohy č.6 
- č. 12 o velikosti 1+3 na ulici Lašská 1152/17 v Havířově-Městě  
  dle přílohy č.7 
- č. 3 o velikosti 1+3 na ulici Dlouhá třída 475/27 v Havířově-Městě  
  dle přílohy č. 8 
- č. 7 o velikosti 1+3 na ulici Národní třída 964/31 v Havířově-Městě  
  dle přílohy č. 9 
- č. 5 o velikosti 1+2 na ulici Mozartova 1066/13 v Havířově-Městě  
  dle přílohy č.10 
- č. 59 o velikosti 1+3 na ulici Moskevská 1104/1e v Havířově-Městě  
  dle přílohy č.11 
- č. 4 o velikosti 1+3 na ulici Dlouhá třída 900/20 v Havířově-Městě  
  dle přílohy č.12 
- č. 34 o velikosti 1+1 na ulici Jaselská 1195/2 v Havířově-Městě  
  dle přílohy č.13 
- č. 11 o velikosti 1+2 na ulici A.S.Puškina 911/1 v Havířově –Městě  
  dle přílohy č. 14 
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- č. 7 o velikosti 1+2 na ulici Emy Destinnové 1166/16  
  v Havířově-Šumbark dle přílohy č.15 
- č. 14 o velikosti 1+2 na ulici Emy Destinnové 1166/16  
  v Havířově-Šumbark dle přílohy č.16 
- č. 9 o velikosti 1+2  na ulici Marie Pujmanové 1117/14  
  v Havířově-Šumbark dle přílohyč.17 
- č. 14 o velikosti 1+2 na ulici Marie Pujmanové 1117/14  
  v Havířově-Šumbark dle přílohy 18 
- č. 21 o velikosti 1+2 na ulici Heleny Malířové 1152/2  
  v Havířově-Šumbark dle přílohy č. 19 
- č. 7 o velikosti 1+2 na ulici Nákupní 473/11 v Havířově-Šumbark  
  dle přílohy č. 20 
- č. 11 o velikosti 1+3 na ulici Jarošova 1194/31b v Havířově-Šumbark   
  dle přílohy č. 21 
- č. 5 o velikosti 1+2 na ulici Plynárenská 666/11  
  v Havířově-Prostřední Suchá dle přílohy č. 22 
- č. 2 o velikosti 1+2 na ulici Plynárenská 668/7  
  v Havířově-Prostřední Suchá dle přílohy č. 23 
- č. 4 o velikosti 1+3 na ulici Plynárenská 667/9  
  v Havířově-Prostřední Suchá dle přílohy č. 24 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Pavola Jantoše podpisem 
záměrů pronájmu dle přílohy 1-24 

  
 Z: ředitel MRA s.r.o. 
 T: 12.5.2014 
 
 
5247/78RM/2014 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí nájmu             
                                bytů____________________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města přidělených  
    MRA, s.r.o. jednotlivým nájemcům v období od  1.5.2014   na  základě    
    samostatného usnesení rady města, dle přílohy č. 1  
2. podání výpovědí  nájmu bytů v zastoupení MRA, s.r.o., dle přílohy č.2,  
    z důvodu dluhu na nájemném, nebo jiného porušení povinností  
    nájemce 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
1. dohody o splátkách dlužného nájemného a služeb dle přílohy č.3  
2. prominuté poplatky z prodlení dle přílohy č.4 
3. přehled nadlimitního počtu osob dle přílohy č.5 
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5248/78RM/2014 - „REGENERACE OBYTNÝCH DOMŮ MA UL. MLÁDÍ  
                                A M. PUJMANOVÉ“ - uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě  
                                o dílo č. 168/MRA/2014____________________________________________  

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
                                                                
1. změnu termínu dokončení realizace stavby na ulici M. Pujmanové  
    do 31.5.2015 
   
2. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 168/MRA/2014  
    na provedení stavby „REGENERACE OBYTNÝCH DOMŮ  
    NA UL. MLÁDÍ A M. PUJMANOVÉ“ z důvodu  změny termínu  
    dokončení realizace stavby č. 11017 „ul. M. Pujmanové 14,  
    Havířov – Šumbark“ a stavby č. 11019 „ul. M. Pujmanové 4,6,8,   
    Havířov – Šumbark“  
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Pavola Jantoše podpisem 
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 168/MRA/2014 ze dne 31.3.2014 
                      
u k l á d á  
 
předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 168/MRA/2014 ze dne 
31.3.2014  

 
          Z: ředitel MRA 
          T: 31.5.2014 
 
 
5249/78RM/2014 - Rekonstrukce bytu č. 9 o velikosti 1+5 na ul. Emy Destinnové 1166/16 
                                 v Havířově – Šumbarku, na dva byty o velikosti 1+2___________________  
 

Rada města Havířova  
  
s c h v a l u j e 
 
rekonstrukci bytu č. 9 o velikosti 1+5 v obytném domě na ul. Emy Destinnové 
1166/16 v Havířově – Šumbarku, na dva byty o velikosti 1+2      
 
u k l á d á  
 
realizaci rekonstrukce bytu č. 9 o velikosti 1+5 v obytném domě  
na ul. Emy Destinnové 1166/16 v Havířově – Šumbarku, na dva byty  
velikosti 1+2 v nezbytném rozsahu 

               
                                                                                                  Z: ředitel MRA 

T: 31.1.2015 
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5250/78RM/2014 - VZ/2/ŠK/MRA/14 - „Výměna oken v ZŠ Kpt. Jasioka 57/685,  
                                Havířov – Prostřední Suchá“- č. stavby 14006 – rozhodnutí o vyloučení  
                                uchazečů a o výběru nejvhodnější nabídky____________________________ 
          

Rada města Havířova 
 
v y l u č u j e 
 
ze zadávacího řízení veřejné zakázky VZ/2/ŠK/MRA/14 „Výměna oken  
v ZŠ Kpt. Jasioka 57/685, Havířov – Prostřední Suchá“, z důvodu nesplnění 
zákonných podmínek a požadavků stanovených zadavatelem, tyto uchazeče: 
 
ALWIN START s.r.o.    IČ: 25382314 
WINDOW HOLDING a.s.   IČ: 28436024 
 
p ř i d ě l u j e 
 
veřejnou zakázku VZ/2/ŠK/MRA/14 - „Výměna oken v ZŠ Kpt. Jasioka 
57/685, Havířov – Prostřední Suchá“ společnosti MEROPS, spol. s r.o., se 
sídlem 735 42 Český Těšín, Strojnická 374, IČ: 25394282, která předložila 
nabídku s nabídkovou cenou 4.928.313,74 Kč bez DPH (5.963.260,- Kč 
s DPH). 
 
r o z h o d l a 
 
o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky VZ/2/ŠK/MRA/14 – „Výměna 
oken v ZŠ Kpt. Jasioka 57/685, Havířov – Prostřední Suchá“ takto: 
 
2. místo: Slovacom, s.r.o. organizační složka, se sídlem 736 01  
               Havířov - Podlesí, Okrajová 1634/4a, IČ: 29461995 
3. místo: DEC – PLAST, spol. s r.o., se sídlem 742 58 Příbor,  
               Místecká 1111, IČ: 25888595 
4. místo:  A.O.P. s.r.o., se sídlem 750 02 Přerov, Denisova 2916/9,  
  IČ: 60749385 
 
p o v ě ř u j e 
 
1. Ing. Pavla Mertu, ředitele Městské realitní agentury, s.r.o. podpisem  
    oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a dalších dokumentů  
    souvisejících s ukončením zadávacího řízení VZ/2/ŠK/MRA/14  
    – „Výměna oken v ZŠ Kpt. Jasioka 57/685, Havířov – Prostřední   
    Suchá“ (č. stavby 14006). 
2. Ing. Pavola Jantoše, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj  
    podpisem smlouvy o dílo s vybraným uchazečem č. VZ/2/ŠK/MRA/14   
    – „Výměna oken v ZŠ Kpt. Jasioka 57/685, Havířov – Prostřední   
    Suchá“  (č. stavby 14006) 
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u k l á d á  
 

1. Zajistit oznámení o rozhodnutí o vyloučení uchazečů a o výběru  
    nejvhodnější nabídky odesláním na adresy uchazečů 
 

Z: MRA, s.r.o. 
T: 15.5.2014 
 

2. Předložit smlouvu o dílo k podpisu 
 
Z: MRA, s.r.o. 
T: 06/2014 

 
 
5251/78RM/2014 - VZ/3/ŠK/MRA/14 - „Stavební úpravy – rozšíření MŠ Frýdecká 39/451,  
                                 Havířov - Bludovice“- č. stavby 13010 – rozhodnutí o výběru nejvhodnější         
                                 nabídky________________________________________________________ 
           

Rada města Havířova 
 
p ř i d ě l u j e 
 
veřejnou zakázku VZ/3/ŠK/MRA/14 - „Stavební úpravy – rozšíření  
MŠ Frýdecká 39/451, Havířov - Bludovice“ společnosti VDS, spol. s r.o.,  
se sídlem 703 00 Ostrava – Vítkovice, Kotkova 271/6,  IČ: 45194980,  
která předložila nabídku s nabídkovou cenou 2.727.064,43 Kč  
bez DPH (3.299.748,03 Kč s DPH). 
 
r o z h o d l a 
 
o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky VZ/3/ŠK/MRA/14 – „Stavební 
úpravy – rozšíření MŠ Frýdecká 39/451, Havířov - Bludovice“ takto: 
 
2. místo: BAROSTAV s.r.o., se sídlem 736 01 Havířov – Životice,  
  Padlých hrdinů 171/26, IČ: 25370472 
3. místo: STAVO-ČESTAV s.r.o., se sídlem 736 01 Havířov - Šumbark,   
               Jarošova 31, IČ: 640852236 
4. místo:  SLONKA s.r.o., se sídlem 702 00 Ostrava, Nádražní 20/142,  
  IČ: 26852659 
5. místo:  VAPES CE s.r.o., se sídlem 735 35 Horní Suchá,  
               Stonavská 51/6, IČ: 25888595 
 
p o v ě ř u j e 
 
1. Ing. Pavla Mertu, ředitele Městské realitní agentury, s.r.o. podpisem   
    oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a dalších dokumentů   
    souvisejících s ukončením zadávacího řízení VZ/3/ŠK/MRA/14  
    – „Stavební úpravy – rozšíření MŠ Frýdecká 39/451,  
    Havířov - Bludovice“ (č. stavby 13010). 
 
 



 
 

USNESENÍ 
ze 78. schůze Rady města Havířova 

konané dne 7.5.2014 
 

15 

2. Ing. Pavola Jantoše, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj  
    podpisem smlouvy o dílo s vybraným uchazečem č. VZ/3/ŠK/MRA/14   
    – „Stavební úpravy – rozšíření MŠ Frýdecká 39/451,  
    Havířov - Bludovice“ (č. stavby 13010). 

 
u k l á d á  
 
1. Zajistit oznámení o rozhodnutí o vyloučení uchazečů a o výběru   
    nejvhodnější nabídky odesláním na adresy uchazečů 

 
Z: MRA, s.r.o. 
T: 15.5.2014 
 

2. Předložit smlouvu o dílo k podpisu 
 
Z: MRA, s.r.o. 
T: 06/2014 

 
 
5252/78RM/2014 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti  
                                 za období leden – březen 2014______________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti  
za období leden – březen 2014, dle důvodové zprávy a příloh 

 
 
5253/78RM/2014 - Žádost příspěvkové organizace Mateřská škola Havířov – Podlesí,  
                                Balzacova 2/1190 o souhlas s převodem částky 35 000,- Kč  
                                z rezervního fondu do fondu investičního_____________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
příspěvkové organizaci Mateřská škola Havířov – Podlesí,  
Balzacova 2/1190, převod částky 35 000,- Kč z rezervního fondu  
do fondu investičního na nákup žehliče Fagor. 

               
 
5254/78RM/2014 - Žádost p. Františky Salingerové o udělení výjimky při zřizování  
                                 vyhrazeného parkování___________________________________________       
       

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
žádost p. Františky Salingerové, byt. Havířov – Město, Marie Majerové 5/645, 
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o udělení výjimky při zřizování vyhrazeného parkování a povolení zvláštního 
užívání místní komunikace za účelem zřízení vyhrazeného parkování na 
parkovišti místní komunikace ul. Kolmá pro vozidlo ve vlastnictví žadatelky  
se speciálním označením O1, jehož řidičem je její dcera dle přílohy č. 1 
 
n e s c h v a l u j e  
 
udělení výjimky z Podmínek pro povolování zvláštního užívání místní 
komunikace za účelem zřízení vyhrazeného parkování pro držitele průkazu 
ZTP/P (ZTP u dětí) na území města Havířova, schválených Radou města 
Havířova dne 23.6.2010 usnesením č. 5184/77/10 a zřízení vyhrazeného 
parkování na parkovišti místní komunikace ul. Kolmá v Havířově – Městě  
pro vozidlo se speciálním označením O 1 vlastníka p. Františky Salingerové 

 
  
5255/78RM/2014 - Záměr darovat veřejné části kanalizačních přípojek a vypořádání  
                                Dokončených stok v rámci stavby:  
                                „Odkanalizování Havířova - městská část Dolní Datyně“ II. část_________ 
 

Rada  města Havířova 
 
d o p o r u č u j e   
 
Zastupitelstvu města Havířova   
 
schválit 
a) záměr města darovat veřejné části kanalizačních přípojek k zastavěným   
    pozemkům, vybudované v rámci výstavby kanalizace na území města,   
    a to po uplynutí doby 10 let udržitelnosti projektu:  
    „Odkanalizování Havířova“ 
 
b) v rámci stavby č. 7076 „Odkanalizování Havířova – městská část  
    Dolní Datyně“,dle geometrických plánů č. 388-30/2014, 3710-20/2014,   
    3406-21/2014, zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě  
    spočívající v umístění, vedení, provozování a udržování     
    kanalizační stoky, ve prospěch oprávněného statutárního města   
    Havířova, v rozsahu dle geometrického zaměření,  k pozemkům   
    povinných a v hodnotách pozemkových služebností níže uvedených: 

 
    1. k.ú. Kaňovice, parc.č.  544, v rozsahu dle GP 252,26 m2, včetně   
        ochranného pásma a 2 ks šachtic 
        povinný: Obec Kaňovice 
        hodnota pozemkové služebnosti:  125,- Kč/m2 + 1.000,-Kč/2 ks   
        šachtic, tj. (125,- x 252,26) + 1.000,- = 32.533,- Kč 
 
    2. k.ú. Bludovice, parc.č. 797/3, v rozsahu dle GP 105,6 m2, včetně   
        ochranného pásma a 1 ks šachtice  
        povinný: Lumír Jasiok, Vratimovská 637, Václavovice 
        hodnota pozemkové služebnosti:  125,- Kč/m2 + 500,-Kč/1ks   
        šachtice, tj. (125,- x 105,6) + 500,- = 13.700,- Kč 
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    3. k.ú. Šenov u Ostravy, parc.č.  4351, v rozsahu dle GP  221,25 m2,   
        včetně ochranného pásma a 1 ks šachtice 
        povinný: Tomáš Štverák, Výškovická 147, Ostrava 
        hodnota pozemkové služebnosti: 125,- Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks   
        šachtice, tj. (125,- x 221,25) + 500,- = 28.156,- Kč 
 
    4. k.ú. Šenov u Ostravy, parc.č.  4352, 4366, v celkovém rozsahu  
        dle GP 351,89 m2, včetně ochranného pásma a 2 ks šachtic 
        povinný: SOLCA, s.r.o., 28. Října 124, Ostrava 
        hodnota pozemkové služebnosti:  125,- Kč/m2 + 1.000,-Kč/1 ks      
        šachtice, tj. (125,- x 351,89) + 1.000,- = 44.986,- Kč 
 
    5. k.ú. Šenov u Ostravy, parc.č. 4367/1, v dle GP 35,15 m2, včetně  
        ochranného pásma a 1 ks šachtice 
        povinný: Město Šenov, Radniční náměstí 300, Šenov 
        hodnota pozemkové služebnosti:  125,- Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks  
        šachtice, tj. (125,- x 35,15) + 500,- = 4.894,- Kč 

  
 
5256/78RM/2014 - Prodeje pozemků pod stavbami garáží_______________________________      
           

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e   
 
Zastupitelstvu města Havířova  
 
schválit 
1. prodej pozemku parc.č. 824/55, kat. území Šumbark o výměře 2 m2 

    paní Zuzaně Vernerové, bytem Havířov-Šumbark, Mládí 101/12,  
    pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku  ve výši    
    1 760,- Kč ( tj. 880,- Kč/m2) 
 
2. prodej pozemku parc.č. 1205/16, kat. území Bludovice o výměře 1 m2 

    manželům Milanu Bočkovi a Marii Bočkové, bytem Havířov-Město,  
    1. Máje 953/4, pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého   
    posudku ve výši 430,- Kč (tj. 430,- Kč/m2) 
 
3. prodej pozemku parc.č. 3014/25, kat.území Bludovice o výměře 3 m2 
    panu Lubomíru Bembenkovi, bytem Havířov-Podlesí,  
    K.H. Borovského 1498/1 pod již postavenou garáží za cenu  
    dle znaleckého posudku  ve výši 2 179,- Kč  (tj. cca 726,40 Kč/m2) 
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5257/78RM/2014 - Nabídka na odkoupení pozemku parc.č. 1891/4, k.ú. Šumbark___________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
neschválit odkoupení pozemku parc.č. 1891/4, ost.plocha, manipulační plocha 
o výměře 84 m2, k.ú. Šumbark od vlastníka: společnosti RWE GasNet, s.r.o., 
Klíšská 940/96, Klíše, Ústí nad Labem, IČ: 27295567 

 
  
5258/78RM/2014 - Odkoupení nemovité věci - budovy č.e. 47,  k.ú. Havířov – město_________ 
 

Rada  města Havířova  
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
neschválit odkoupení budovy č.e. 47, označenou jako stavba pro rodinnou 
rekreaci, od manželů Miloslava Němce, bytem Čáslavská 10, Český Těšín  
a Ivy Němcové, Habrová 402, Dolní Líštná, Třinec, umístěnou na pozemcích 
parc.č. 3672/4, ve vlastnictví  pana Bohuslava Balona a parc.č. 3673/7, 
v majetku města Havířova, vše v k.ú. Havířov – město  

 
  
5259/78RM/2014 - Výkup pozemku k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 1249/19, ul. U Hřiště_____      
    

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e      
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit výkup pozemku k.ú. Prostřední Suchá, parc. č. 1249/19, ostatní plocha, 
ostatní komunikace, o výměře 91 m2,  
který je zastavěn místní komunikací U Hřiště,   
prodávající: manž. Vladislav Byrtus a Milada Byrtusová,  
                    bytem Dělnická 754/72, Havířov – Prostřední Suchá,   
kupní cena: dle  znal. posudku  332,25 Kč/m2, tj. za výměru 91 m2  

                             celkem 30 235,- Kč      
 
 
5260/78RM/2014 - Výpůjčka pozemků parc. č.  3928, 3929, 3930,  k.ú. Havířov - město______ 
 

Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e   
 
výpůjčku pozemků  parc.č. 3928, trvalý trávní porost, o výměře 6922 m2, 
parc.č. 3929, vodní plocha o výměře 1340 m2, parc.č. 3930, ostatní plocha o 
výměře 4148 m2  v  k.ú. Havířov - město, za účelem vypásání pozemků pomocí 
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stáda ovcí, společnosti  Yass Australia, s.r.o., se sídlem  
Na Kempách 13/330, Havířov – Bludovice, IČ: 27777413, na dobu určitou 2 
roky, s účinnosti od 1.6.2014 
 
p o v ě ř u j e   
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem smlouvy o výpůjčce 

                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                     Z: vedoucí OSM 
                                                                                                                     T:  31.7. 2014 
 
 
5261/78RM/2014 - Prodloužení výpůjčky částí pozemků parc.č. 3750, 3748/1,  
                                 k.ú. Havířov – město______________________________________________ 
             

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
prodloužení výpůjčky částí  pozemků parc.č. 3750, 3748/1,  
k.ú. Havířov – město  
účel výpůjčky: uložení podzemní horkovodní přípojky délka 48 m x 5 m   
                        šířka ochranného pásma = 240 m2 na parc.č. 3750,  
                        k.ú. Havířov - město uložení podzemní teplovodní   
                        přípojky délka 153 m x 5 m šířka ochranného pásma  
                        = 765 m2 na parc.č. 3748/1, k.ú. Havířov - město 
pro: České dráhy, a.s.,  
sídlo: Praha1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15 IČ : 709 94 226,  
          zast. Regionální správou majetku Olomouc,  
          se sídlem: Jeremenkova 231/9, Olomouc 2, PSČ: 772 00 
na dobu: 1 roku, s účinností od 1.5.2014 s tím, že v případě zahájení   
               realizace stavby: „ Dopravní terminál Havířov „ tato smlouva  
               o výpůjčce pozbývá platnosti 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem Dodatku č. 2 smlouvy o výpůjčce zn. 637/OSM/2012 

 
                                                                                                Z: vedoucí OSM 
                                                                                                T: 31.7.2014 
 
  
5262/78RM/2014 - Uzavření dohody o neprovádění zásahů do silnice II/475, 
                                v majetku MS kraje_______________________________________________ 
 

Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e  
 
uzavření Dohody o neprovádění stavebních zásahů po provedení úpravy 
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povrchu sil. II/475, ul. Dělnická, po dobu 5 let od realizace stavby: 
„Rekonstrukce a modernizace silnice II/475 Horní Suchá průtah“, v průjezdném 
úseku města v délce 801 m, v majetku investora, Moravskoslezského kraje, 
k nimž přísluší právo hospodařit Správě silnic Moravskoslezského kraje,  
se sídlem Úprkova 795, 702 23 Ostrava- Přívoz, IČ: 000 95 711, zastoupené 
střediskem Karviná, Bohumínská 1877/4, Karviná – Fryštát.   
 
p o v ě ř u j e    
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem dohody o neprovádění stavebních zásahů po provedení úpravy 
povrchu                                                                                       

                                                                                                             
                                                                                                              Z: vedoucí OSM  
                                                                                                              T: 30. 6. 2014 
 
 
5263/78RM/2014 - Zřízení věcného břemene ve prospěch spol. ČEZ Distribuce, a.s._________ 
            

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zřízení věcného břemene,  jako osobní služebnosti,   k pozemku v majetku 
města a to parc.č. 2592/1, k.ú. Bludovice spočívající v umístění, provozování   
a udržování energetického zařízení distribuční elektrizační soustavy - podzemní 
kabelové vedení AYKY 4x16 v chráničce DVR110 pro stavbu  
č. IP-12 – 8013679/VB2 p. Pončová  dle GP č. 3686 – 56/2013 ze dne 
7.11.2013, za jednorázovou úhradu 10.000,- Kč + DPH, při celkové  
výměře 18 m2 ve prospěch oprávněné společnosti ČEZ Distribuce, a.s.,  
se sídlem: Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02,  
IČ: 247 29 035 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene 

       
                                                                                             Z: vedoucí OSM 
                                                                                             T: 31.7.2014 
 
 
5264/78RM/2014 - Upřesnění rozsahu věcného břemene k přeložkám distribuční  
                                soustavy VN a NN, na pozemcích v k.ú. Šumbark______________________ 
  

Rada města Havířova   
 
r u š í  
 
v rámci stavby č. 7059 „Regenerace panelového sídliště  
Havířov – Šumbark, lokalita za Teslou 4. a 5. etapa Obytná ulice Mládí“, 
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z důvodu upřesnění rozsahu břemene dle GP,   
a) usnesení RMH č. 2570/39RM/2012, ze dne 25. 7. 2012,   
b) usnesení RMH č. 3105/46RM/2012, ze  dne 14. 11. 2012, kterými bylo    
schváleno  zřízení věcného břemene v k.ú. Šumbark, na pozemcích v majetku 
města, uvedených v usneseních, pro oprávněného, vlastníka umístěných 
přeložek podzemních vedení, VN a NN,  ČEZ Distribuce, a.s., Děčín,  
Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, IČ: 247 29 035,   
hodnota břemene: jednorázově 2 x 500,-Kč + DPH.           
 
s c h v a l u j e  
 
v rámci stavby č. 7059 „Regenerace panelového sídliště  
Havířov – Šumbark, lokalita za Teslou 4. a 5. etapa Obytná ulice Mládí“  
zřízení věcného břemene – osobní služebnosti, v rozsahu  
dle předložených geometrických plánů č. 1680-746 a, b, c, d, e, /2013,  
ze dne 17. 2. 2014, k pozemkům v majetku povinného, statutárního města 
Havířova, k. ú. Šumbark, parc. č. 944/520, 944/534, 944/286, 944/288, 
944/371, 944/516, 944/517, 944/525, 944/654, 944/306, 944/311, 944/312, 
944/376, 944/445, 944/449, 944/459, 944/470, 944/471, 944/472, 944/635, 
944/639, 944/640, 944/642, 944/650, 944/322, 944/375, 944/587, 944/315, 
944/343, 944/344, 944/372, 944/377,   
pro  vlastníka distribuční soustavy, jejíž součástí jsou  přeložky podzemních 
vedení, VN 22kV a NN 0,4 kV,  oprávněný:  ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem 
Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02,  IČ: 247 29 035, 
zastoupen na základě plné moci společností  Profiprojekt s.r.o. se sídlem  
Collo-louky 126, Místek, 738 01 Frýdek-Místek,   IČ: 277 79 319,  
- hodnota věcného břemene: jednorázově 1000,-Kč + DPH, vzhledem k tomu, 
že se jedná o přeložky vyvolané stavbou města   
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti    
                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                  Z: vedoucí OSM 
                                                                                                                  T: 31. 7. 2014 
 
 
5265/78RM/2014 - Záměr pronájmu části nemovité věci________________________________  
        

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr pronájmu části nemovité věci – místnosti o výměře 12 m2  
v  suterénu obytného domu ul. Moskevská 5, Havířov-Město,  
p. Zuzaně Jevjakové, jako sklad pro vlastní potřebu 
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5266/78RM/2014 - Obecné záměry pronájmu částí nemovitých věcí_______________________         
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. obecný záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího   
    k podnikání o celkové výměře 104,50 m2 v přízemí obytného domu  
    na Hlavní tř. 230/72, Havířov-Město  
 
2. obecný záměr pronájmu části nemovité věci – garáže o výměře 15 m2  
    v suterénu obytného domu ul. Marie Pujmanové 6, Havířov-Šumbark.    
    Minimální nájemné je stanoveno ve výši 700,- Kč/m2/rok, vč. DPH. 

 
 
5267/78RM/2014 - Pronájmy částí nemovitých věcí_____________________________________  
           

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. pronájem části nemovité věci – prostoru sloužícímu k podnikání  
    o celkové výměře 7,43 m2  v přízemí části D objektu Radnice,    
    Svornosti 2, Havířov-Město, p. Radce Witové, IČ: 63346711,  
    jako samostatný vstup do pronajatých prostor, za podmínek: 

    - nájemné 1.500,- Kč/m2/rok bez DPH 
    - nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 
    - nájemkyně rozdělí prostory na vlastní náklady odhlučněnou  
      sádrokartonovou příčkou bez nároku na finanční vyrovnání  
      po ukončení nájmu 
 
2. ukončení nájmu části nemovité věci – prostoru sloužícímu k podnikání   
    o celkové výměře 84 m2 v přízemí obytného domu  
    na Dlouhé tř. 1101/79, Havířov-Podlesí, nájemkyni PhDr. Mileně   
    Tejklové, IČ: 15403831, dohodou k 31. 5. 2014 
 
    pronájem části nemovité věci – prostoru sloužícímu k podnikání  
    o celkové výměře 84 m2 v přízemí obytného domu  
    na Dlouhé tř. 1101/79, Havířov-Podlesí,  
    spol. Psychologicko – terapeutická ambulance s.r.o., IČ: 01993488,  
    jako psychologickou  
    ambulanci, za podmínek: 
    - nájemné 1.063,- Kč/m2/rok bez DPH  
    - nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 6. 2014 
 
3. pronájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání č. 303  
    o výměře 57,50 m2 a podílu na společných prostorách o výměře 25 m2   

      ve 3. nadzemním podlaží objektu Městského podnikatelského centra,   
    ul. Palackého 2, Havířov-Město, spol. AW production, s.r.o.,  
    IČ: 29393906, jako fotoateliér a kancelář e-shopu, za podmínek: 
    - nájemné za podnikatelské plochy 287,- Kč/m2/rok bez DPH 
    - nájemné za společné prostory 53,- Kč/m2/rok bez DPH 
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    - nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, v případě   
      neplacení nájmu a služeb s ním spojených a v případě hrubého   
      porušení nájemní smlouvy je výpovědní lhůta jeden měsíc 
    - platba nájmu měsíčně  
    - případné stavební úpravy pronajatých prostor si nájemce provede na   
      vlastní náklady bez nároku na finanční vyrovnání po ukončení nájmu. 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem dodatku č. 8 smlouvy o nájmu č. E/236/MPO/2000 dle bodu 1. 
usnesení 

 
          Z: vedoucí OSM 
          T: 31. 7. 2014 
 
 
5268/78RM/2014 - Zrušení usnesení 
                                Ukončení nájmu částí nemovitých věcí dohodou  

Souhlas s podnájmem části nemovité věci_____________________________ 
          

Rada města Havířova 
 
r u š í 
 
část usnesení Rady města Havířova ze dne 5. 3. 2014  
č. 5027/75RM/2014, bod 2., ve věci pronájmu části nemovité věci  
– prostoru sloužícího k podnikání o výměře 11,63 m2 v suterénu objektu 
zdravotního střediska na Dlouhé tř. 83, Havířov-Podlesí,  
p. Romaně Topičové, IČ: 69196630, jako dílnu na broušení nožů a nůžek,  
bez sběrného místa 
 
s c h v a l u j e 
 
1. ukončení nájmu části nemovité věci – prostoru sloužícímu k podnikání  
    o výměře 34 m2 v  samostatné přístavbě zdravotního střediska  
    na Dlouhé tř. 83, Havířov-Podlesí, nájemkyni p. Romaně Topičové,  
    IČ: 69196630, dohodou k 31. 5. 2014 
 
2. ukončení nájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání   
    o výměře 49,80 m2 v  samostatné přístavbě zdravotního střediska  
    na Dlouhé tř. 83, Havířov-Podlesí, nájemkyni p. Markétě Chrostkové,   
    IČ: 69209235, dohodou k 31. 5. 2014 
 
3. podnájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání  
    o celkové výměře 27,40 m2 v suterénu obytného domu ul. Chrpová 2a,   
    Havířov-Šumbark, nájemkyni p.Monice Janiszewské, IČ: 62309005,  
    a to část o výměře 6 m2 pro p. Dagmar Špaňhelovou, IČ: 66923930,   
    k provozování kosmetického a výživového poradenství 
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5269/78RM/2014 - Snížení výměry pronajaté části nemovité věci_________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
snížení výměry pronajaté části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání 
v přízemí části F objektu Radnice, ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město, nájemci 
spol. Allianz pojišťovna, a.s., IČ: 47115971, z původní výměry 88,80 m2 na 
výměru novou 86,30 m2, za podmínek: 
- nájemné 2.073,- Kč/m2/rok  bez DPH 
- účinnost dodatku č. 8 je od 8. 4. 2014, tj. od data protokolárního předání   
  prostor  
- ostatní podmínky pronájmu se nemění 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem dodatku č. 8 smlouvy o nájmu č. E/261/MPO/2000 

 
          Z: vedoucí OSM 
          T: 31. 7. 2014 
 
 
5270/78RM/2014 - Umístění reklamního zařízení______________________________________ 
           

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
umístění reklamního zařízení – baneru na štítovou stěnu obytného domu  
na Dlouhé tř. 17, Havířov-Město, spol. Melvin CZ s.r.o., IČ: 26785919,  
za podmínek: 
- rozměry zařízení: 5 x 12 m = 60 m2 

- roční úhrada: 2.300,- Kč/m2/rok bez DPH, tj. 138.000,- Kč ročně bez DPH 
- platba ve výši 1/2 roční úhrady bude uhrazena do 10 dnů od uzavření     
  smlouvy, zbývající část úhrady bude zaplacena do 3 měsíců od instalace    
  zařízení 
- umístění zařízení na dobu určitou 12 měsíců od data umístění 
- na baneru bude reklama zdravotní pojišťovny 
- po odstranění zařízení bude uvedena fasáda do původního stavu  

                                  a protokolárně předána správci domu 
 
 
5271/78RM/2014 - Vyhodnocení zimní údržby místních komunikací za období 2013 – 2014___ 

 
Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
zprávu o vyhodnocení zimní údržby místních komunikací za období  
od 1.11.2013 - 31.3.2014 v rozsahu důvodové zprávy a přílohy č. 3 
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5272/78RM/2014 - Udělení souhlasu s podáním žádostí a přijetím účelových dotací  
                                 poskytnutých Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy  
                                 a Ministerstvem kultury___________________________________________ 

 
Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 
 
s podáním žádostí a přijetím účelových dotací příspěvkovými organizacemi 
města: 
 
1. Základní škola Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná,   
    příspěvková organizace (IČ: 70 95 81 31) 
 
    poskytovatel: Národní agentura pro vzdělávací evropské programy 
    projekt: „Strategické partnerství mezi školami“ 
    předpokládaná výše dotace:……………………..…cca 12.000,- EUR 
    financování: v plné výši poskytovatelem dotace 
 
2. Městská knihovna Havířov, Svornosti 86/2, budova G, Havířov-Město    
    (IČ: 00 60 12 50) 
 
    poskytovatel: Ministerstvo kultury 
    projekt: Česká knihovna výše dotace:………………...….14.125,- Kč 
    financování: v plné výši poskytovatelem dotace 
 
3. Základní škola Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná,   
    příspěvková organizace (IČ: 70 95 81 14) 
 
    poskytovatel: Národní agentura pro vzdělávací evropské programy 
    projekt:“Erasmus+Partnerství škol“ 
    předpokládaná výše dotace…………………..…..…..cca 26 900,-EUR 
    financování: v plné výši poskytovatelem dotace 

 
 
5273/78RM/2014 - Udělení souhlasu se zapojením se do projektů vyhlášených MŠMT_______ 
 

Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 
  
1. se zapojením se do projektu „Restart“, kde žadatelem o finanční  
    podporu, v rámci Operačního programu Vzdělávání pro   
    konkurenceschopnost, oblast podpory 1.3, je Krajské zařízení pro další   
    vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum,   
    Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ: 62 33 04 03, příspěvkovými   
    organizacemi jako partnery: 
 
    -  Základní škola Havířov - Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná,   
       příspěvková organizace (IČ: 70 95 8165) 
       předpokládaná výše dotace:……………….cca 250.000,- Kč 
       financování: v plné výši příjemcem dotace 
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    -  Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná  
       (IČ: 62 33 12 21) 
       předpokládaná výše dotace:……………….cca 400.000,- Kč 
       financování: v plné výši příjemcem dotace 
 
2. se zapojením se do projektu „Pedagog a tablety ve výuce“,  
    kde žadatelem o finanční podporu, v rámci Operačního programu   
    Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.3, je SHARP   
    CENTRUM OLOMOUC s.r.o., IČ: 25 35 32 33,  příspěvkovými   
    organizacemi jako partnery: 
 
    -  Základní škola Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední Suchá  
       Kpt. Jasioka 57 okres Karviná         (IČ: 61 98 86 00) 
       předpokládaná výše dotace:………………..cca 200.000,- Kč 
       financování: v plné výši příjemcem dotace 
 
    -  Základní škola Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná    
       (IČ: 61 98 87 23) 
       předpokládaná výše dotace:…..…………...cca 320.000,- Kč 
       financování: v plné výši příjemcem dotace 
 
    -  Základní škola Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná,   
       příspěvková  organizace (IČ: 70 95 81 14) 
       předpokládaná výše dotace:……..………….cca 320.000,- Kč 
       financování: v plné výši příjemcem dotace 
 
    -  Základní škola Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná,   
       příspěvková organizace (IČ: 62 33 12 48) 
       předpokládaná výše dotace:……………...cca 320.000,- Kč 
       financování: v plné výši příjemcem dotace 
 
    -  Základní škola Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná,   
       příspěvková organizace (IČ: 70 95 81 31) 
       předpokládaná výše dotace:…………….cca 320.000,- Kč 
       financování: v plné výši příjemcem dotace 
 
    -  Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká,   
       příspěvková organizace (IČ: 48 80 52 89) 
       předpokládaná výše dotace:……………..cca 250.000,-Kč 
       financování: v plné výši příjemcem dotace 
     
    - Základní škola a Mateřská škola Havířov-Životice Zelená,   
       příspěvková organizace (IČ: 75 02 75 69) 
       předpokládaná výše dotace:………………cca 110.000,- Kč 
       financování: v plné výši příjemcem dotace 
 
3. se zapojením se do projektu „Učitel 21. století“, kde žadatelem  
    o finanční podporu, v rámci Operačního programu Vzdělávání pro   
    konkurenceschopnost, oblast podpory 1.3, je COFET, a.s.,  
    IČ: 60 91 66 21, příspěvkovou organizací jako partnerem: 
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    Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná  
    (IČ: 62 33 12 30) 
    předpokládaná výše dotace:…………………cca 250.000,- Kč 
    financování: v plné výši příjemcem dotace 
 
4. se zapojením se do projektu „Učitelé online“, kde žadatelem o finanční    
    podporu, v rámci Operačního programu Vzdělávání pro    
    konkurenceschopnost, oblast podpory 1.3, je Střední odborné učiliště   
    DAKOL, s.r.o., IČ: 25 83 11 01, příspěvkovou organizací  
    jako partnerem: 
 
    Základní škola Havířov-Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná  
    (IČ: 48 80 54 24) 
    předpokládaná výše dotace:….………………..…363.500,- Kč 
    financování: v plné výši příjemcem dotace 
 
5. se zapojením se do projektu „Individuální excelencí studentů k úspěšné   
    podnikavosti“, kde žadatelem o finanční podporu, v rámci Operačního   
    programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1,   
    je AHRA – Human Resource Agency, s.r.o., IČ: 26825325,    
    příspěvkovou organizací jako partnerem: 
 
    Základní škola a Mateřská škola Havířov-Město Na Nábřeží,    
    příspěvková organizace (IČ: 48 80 52 71) 
    předpokládaná výše dotace:……………….…bez finanční účasti 
    financování: v plné výši příjemcem dotace 

 
 
5274/78RM/2014 - Udělení souhlasu s přijetím finančního daru příspěvkovou  

organizací zřízenou statutárním městem Havířov______________________  
          

Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 
 
s přijetím finančního daru příspěvkovou organizací města:  
 
Městské kulturní středisko Havířov, Hlavní třída 246/31a  
(IČ: 00 31 79 85) ve výši 200.000,- Kč od společnosti  
Havířovská teplárenská společnost, a.s., Konzumní 298/6a,  
Havířov-Šumbark (IČ: 61 97 47 06) – na částečné pokrytí výdajů organizačního 
a technického zabezpečení akce Havířovské slavnosti 

 
 
5275/78RM/2014 - Změna v rejstříku škol a školských zařízení – výmaz oborů_____________  
       

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
výmaz oboru 79-01-B/01 Základní školy M. Kudeříkové 14 okres Karviná, 
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příspěvková organizace a výmaz oboru 79-01-C/001 Základní školy 
Mládežnická 11/564 okres Karviná, příspěvková organizace  
a Základní školy K. Světlé 1/1372 okres Karviná dle přílohy č. 1-3 
 
u k l á d á 
 
požádat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o výmaz zápisu 
v rejstříku škol a školských zařízení   

                     Z: vedoucí OŠK  
                                           T: duben 2014 
 
 
5276/78RM/2014 - Zahraniční pracovní cesta ředitelky ZŠ Moravská_____________________ 
            

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e   
 
ve dnech 21. 5. – 25. 5. 2014 zahraniční pracovní cestu  na Maltu  
Mgr. Elišce Tomíčkové, ředitelce Základní školy Havířov-Šumbark Moravská 
29/497 okres Karviná,  příspěvková organizace v rámci projektu Comenius pod 
názvem „Vlakem po Evropě – Comenius Expres“, který je zaměřen na školní 
vzdělávání, prohlubování vědomostí v oblasti zeměpisu a komunikace 
v anglickém jazyce  

 
  
5277/78RM/2014 - Uzavření dodatku č. 1 mandátní smlouvy  

s Městskou realitní agenturou, s.r.o., uzavřené dle § 566 a násl. zák.  
č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů_________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
uzavření dodatku č. 1 mandátní smlouvy ze dne 22. 12. 2011 uzavřené mezi 
statutárním městem Havířovem (SMH) a Městskou realitní agenturou, s.r.o. 
(MRA,s.r.o), s účinností od 8. 5. 2014, který zahrnuje: 
 

 1. změnu oprávněných zástupců v čl. I 
 

Původní znění: 
SMH 
písm. a) ve věcech smluvních:         Ing. Zdeněk Osmanczyk, primátor města 

 písm. b) ve věcech technických:      Mgr. Blanka Gelnarová, vedoucí oboru 
školství a kultury 
písm. c) ve věcech ekonomických:  Ing. Marcela Kasalíková, ekonom odboru  
            školství a kultury 

 MRA, s.r.o. 
písm. b) ve věcech technických:      Bc. Ing. Pavol Jantoš, provozně-technický 
náměstek 
písm. c) ve věcech ekonomických:  Ing. Eva Kubelková, ekonomický náměstek 
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Nové znění: 
SMH 
písm. a) ve věcech smluvních:         Ing. Pavol Jantoš, náměstek primátora  
          města 

 písm. b) ve věcech technických:      Ing. Martina Dresslerová, vedoucí odboru  
              školství a kultury 

písm. c) ve věcech ekonomických:  Ing. Marcela Kasalíková, vedoucí oddělení  
       školství  odboru školství a kultury        

 
 MRA, s.r.o. 

písm. b) ve věcech technických:      Martin Cyž, provozně-technický náměstek 
písm. c) ve věcech ekonomických:  Ing. Petr Sztula, ekonomický náměstek 
 
2. změnu a aktualizaci příloh 
Příloha č. 9 a 10 – Podpisové vzory. Mandant a mandatář budou upraveni 
v souladu se změnou oprávněných zástupců. 
Příloha č. 5 - Budou vloženy nové Zásady pro postup při zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu zn. ZS/22/RMH/2013. 

 
3. doplnění nových příloh 
Příloha č. 11 – Příkaz č. 5/2013, kterým se stanoví postupy ke snížení rizik 
vyplývajících z ručení města Havířova za nezaplacenou daň z přidané hodnoty. 
- Příloha č. 12 - Příkaz č. 1/2014, kterým se stanoví  postup pro   
  uveřejňování údajů o veřejných zakázkách na profilu zadavatele. 

 
4. zapracování požadavků plynoucích z novely zákona o DPH a praktické 
změny obsahu smlouvy v Čl. III. Předmět smlouvy  
 
I. bod 1.1. písm. ch)  
Původní znění: 
příprava a realizace oprav a investic dle chváleného plánu investic a oprav, 
včetně kontroly věcného plnění a odsouhlasení oprávněnosti finančních nároků 
dodavatele prací, služeb  
a dodávek 
 
Nové znění: 
příprava a realizace oprav a investic dle schváleného plánu investic a oprav, 
včetně výběru  
dodavatele, kontroly věcného plnění a odsouhlasení oprávněnosti finančních 
nároků dodavatele prací, služeb a dodávek 
 
II. doplnění bodu 1.1. písm. e) o odkaz na novou přílohu  
Původní znění: 
provádění veškerých administrativních úkonů spojených se zadáváním jednotlivých 
veřejných zakázek podle mandantem schváleného plánu investic a oprav a v ostatních 
případech dle jednotlivých rozhodnutí mandanta, a to v souladu s platným zákonem  
o zadávání veřejných zakázek a souvisejícími předpisy a v souladu s rozhodnutími 
Rady města Havířova týkajících se zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
(Příloha č. 5) 
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Nové znění: 
provádění veškerých administrativních úkonů spojených se zadáváním jednotlivých 
veřejných zakázek podle mandantem schváleného plánu investic a oprav a v ostatních 
případech dle jednotlivých rozhodnutí mandanta, a to v souladu s platným zákonem  
o zadávání veřejných zakázek a souvisejícími předpisy a v souladu s rozhodnutími 
Rady města Havířova týkajících se zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
(Příloha č. 5 a č. 12) 
 
III. doplnění bodu 1.1. o nové písmeno o)  
Nové znění: 
při výběru dodavatele na opravy, údržbu a technické zhodnocení „svěřených 
nemovitostí“ podniknout všechny kroky k minimalizaci rizika ručení města za 
nezaplacenou daň z přidané hodnoty podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a postupovat v souladu s Příkazem  
č. 5/2013, kterým se stanoví postupy ke snížení rizik vyplývajících z ručení města 
Havířova za nezaplacenou daň z přidané hodnoty, vydaným tajemníkem Magistrátu 
města Havířova. 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora města Ing. Pavola Jantoše podpisem dodatku č. 1 mandátní  
smlouvy zn. 2022/OŠK/2011 ze dne 22. 12. 2011 

 
                                                                                                             Z: vedoucí OŠK 
                                                                                                             T: květen 2014 
 
 
5278/78RM/2014 - Čerpání Fondu veřejně prospěšných aktivit v roce 2014  
                                - navýšení schváleného použití finančních prostředků__________________ 
          

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit navýšení schváleného použití finančních prostředků Fondu veřejně 
prospěšných aktivit v roce 2014 na realizaci projektů č. 1 – 6 dle důvodové 
zprávy z celkového objemu 27 600 000,- Kč na 28 144 000,- Kč, dle nabídky  
uvedené v příloze č. 2, a to z důvodu navýšení částky schváleného objemu 
finančních prostředků určených na realizaci projektu pořadové č. 3  
- „Rekonstrukce hygienicky nevyhovujících šaten -  I. fáze rekonstrukce 
šatnového zázemí Víceúčelové haly“, HC AZ Havířov 2010, IČ 68941994,  
ze 4 600 000,- Kč na 5 144 000,- Kč 
uložit ekonomickému odboru zapracovat navýšení schváleného použití 
finančních prostředků Fondu veřejně prospěšných aktivit do úprav rozpočtu  
II. na rok 2014  
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5279/78RM/2014 - Podání žádosti o dotaci z Operačního programu  
Lidské zdroje a zaměstnanost „Implementace  
strategie APZ na úrovni skupiny SMH“______________________________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
podání žádosti o dotaci na projekt „Implementace strategie APZ na úrovni 
skupiny SMH“ v rámci Operačního programu Lidské zdroje  
a zaměstnanost 
 
p o v ě ř u j e 
 
pana Ing. Pavola Jantoše, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, 
podpisem žádosti o dotaci a ostatních nezbytných dokumentů k vyřízení žádosti 
 
u k l á d á 
                                                                       
zpracovat a odeslat žádost o dotaci dle závazných dokumentů Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost 

 
                             Z: vedoucí OSR 
                                                                              T: 05/2014 

 
    
5280/78RM/2014 - Realizace projektu „Bav se a uč“____________________________________  
          

Rada města Havířova  
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
1. statutární město Havířov je vedoucím partnerem projektu  
    “Bav se a uč“, reg. č. CZ.3.22/3.3.05/13.03996 spolufinancovaného    
    z Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk   
    Cieszyński Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká   
    republika - Polská republika 2007 – 2013 (dále též jen „projekt“) 
 
2. partnery společného projektu jsou statutární město Karviná a město   
    Jastrzębie–Zdroj  
 
3. schválené celkové způsobilé výdaje vedoucího partnera na jeho část  
    Projektu 14 170 EUR (389 108,- Kč)   
 
4. snížení 85% podílu spolufinancování způsobilých výdajů vedoucího   
    partnera projektu v položce 5.4 „Pořízení investičního vybavení“  
    o 50 %, tj.  z 18 150 EUR (498 400,- Kč) na 9 075 EUR  
    (249 200,- Kč), což představuje snížení spolufinancování ze strany   
    poskytovatele dotace o 9 075 EUR (249 200,- Kč) 
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s c h v a l u j e 
 
realizaci projektu „Bav se a uč“ reg. č. CZ.3.22/3.3.05/13.03996 v původní 
celkové výši 23 245 EUR (638 308,- Kč - dle aktuálního kurzu) 
 
d o p o r u č u j e  

 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit navýšení výdajové části rozpočtu OJ 8 o 498 400,- Kč (tj. 18 150 
EUR) na pořízení vybavení multifunkčního dětského hřiště „Datyňka“  
v části města Dolní Datyně v rámci projektu „Bav se a uč“ 
 

          Z: vedoucí EO 
          T: 09/2014  
 
 
5281/78RM/2014 - OŘ/11/OIV/13 – stavba č. 9055 „Náměstí T.G. Masaryka – zhotovitel“  
                                -  uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 928/OIV/2013______________ 
   

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e    
 
1. rozšíření  předmětu Smlouvy o dílo č. 928/OIV/2013 Čl. IV  
    a Přílohy č. 1 této SoD o dodatečné stavební práce na stavebních   
    objektech IO 401, IO 108, SO 02 a chodníky u opěrných zdí  
    za cenu 367 227,14 Kč bez DPH (444 344,84 Kč vč. DPH) v rozsahu   
    přílohy č. 3 
 
2. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 928/OIV/2013 Čl. IV  
    a Přílohy č. 1 této SoD ze stavebních prací na stavebních objektech  
    IO 001, Vedlejší náklady, IO 106 a IO 108 za cenu -389 723,28 Kč  
    bez DPH  (-471 565,17 Kč vč. DPH) v rozsahu přílohy č. 4 
     
3. změnu položkového rozpočtu u stavebních objektů IO 401, IO 108,  
    SO 02, chodníky u opěrných zdí, IO 001,Vedlejší náklady, IO 106  
    a IO 108  v rámci Přílohy č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 928/OIV/2013   
    související s bodem 1 a 2 tohoto usnesení  
 
4. uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 928/OIV/2013 na provedení  
    stavby „Náměstí T.G. Masaryka“, v rozsahu bodů 1 až 3 tohoto   
    usnesení, se Sdružením „T.G. Masaryk 2013 E+STASEKO“,  
    sestávajícího ze společností EUROVIA CS, a.s.  
    a STASEKO PLUS, s.r.o., IČ: 45274924  
 
p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem Dodatku č. 4  
ke Smlouvě o dílo č. 928/OIV/2013 ze dne 21.8.2013 
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u k l á d á  
 
předložit k podpisu Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 928/OIV/2013  
ze dne 21.8.2013 

 
                                                                                      Z: vedoucí OIV 
          T: 05/2014 
 
 
5282/78RM/2014 – OŘ/3/OIV/14 – „Centrum dopravní výchovy, dětské dopravní hřiště“  
                                (číslo stavby 6098) – vyloučení uchazeče a zrušení zadávacího řízení ______ 
 

Rada města Havířova 
 
v y l u č u j e 
 
ze zadávacího řízení OŘ/3/OIV/14 - „Centrum dopravní výchovy, dětské 
dopravní hřiště“ (číslo stavby 6098): 
- společnost EUROVIA CS, a.s., se sídlem Národní 10, 113 19 Praha 1, 
odštěpný závod oblast Morava, závod Ostrava, Vratimovská 658/77, 718 00 
Ostrava-Kunčičky, IČ: 452 74 924 pro nesplnění kvalifikace v požadovaném 
rozsahu z důvodů uvedených v Příloze č. 1   
 
r u š í 
 
zadávací řízení OŘ/3/OIV/14 - „Centrum dopravní výchovy, dětské dopravní 
hřiště“ v souladu s ust. § 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb.,  
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), neboť 
po posouzení nabídek zbyla k hodnocení pouze jedna nabídka, a to ke dni 
konečné platnosti vyloučení dle ust. § 81 odst. 3 zákona 
 
u k l á d á 
 
1. zajistit odeslání oznámení o vyloučení uchazeče prostřednictvím společnosti     
    RECTE.CZ, s.r.o.  
        Z: vedoucí OIV 
        T: 14.5.2014 
 
2. zajistit odeslání oznámení o zrušení zadávacího řízení prostřednictvím   
    společnosti RECTE.CZ, s.r.o.  
        Z: vedoucí OIV 
        T: do 2 prac. dnů  

     ode dne konečné 
                                                                                           platnosti vyloučení  
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5283/78RM/2014 - VZ/19/OIV/14 „Odkanalizování částí města Havířova – III. etapa, Životice, 
                                Prostřední Suchá – ul. Hornosušská a Protější – TDI + BOZP“  
                                - rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky_____________________________  
 

Rada města Havířova 
 
r o z h o d l a  
 

     1. o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku VZ/19/OIV/14 -    
         „Odkanalizování částí města Havířova – III. etapa, Životice,  
         Prostřední Suchá - ul. Hornosušská a Protější – TDI + BOZP“ od uchazeče    
         „Společnost Odkanalizování Havířova – III. etapa“ (vedoucí společník:   
         DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o.,  
         se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava,  
         IČ 42767377 a společník: AP INVESTING, s.r.o., se sídlem Palackého 12,  
         612 00 Brno, IČ: 60712121), s nabídkovou cenou 1.680.000,- Kč  
         bez DPH (2.032.800,- Kč vč. DPH) 

 
     2. o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky VZ/19/OIV/14 -      
         „Odkanalizování částí města Havířova – III. etapa, Životice,  
         Prostřední Suchá - ul. Hornosušská a Protější – TDI + BOZP“ takto:   

 
    2. místo: Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., se sídlem Národní č.p. 984/15,            
                   110 00 Praha 1, IČ: 48588733, s  nabídkovou cenou 1.780.000,- Kč   
                   bez DPH (2.153.800,- Kč vč. DPH) 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem smlouvy na realizaci 
veřejné zakázky VZ/19/OIV/14 - „Odkanalizování částí města Havířova – III. 
etapa, Životice, Prostřední Suchá – ul. Hornosušská a Protější – TDI + BOZP“  
 
u k l á d á 
 
1. zajistit odeslání rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou  
    zakázku VZ/19/OIV/14 - „Odkanalizování částí města Havířova – III. etapa,     
    Životice, Prostřední Suchá – ul. Hornosušská a Protější – TDI + BOZP“   
    uchazečům prostřednictvím společnosti McGreen a.s.  

                                            
Z:  vedoucí OIV 

        T:  05/2014 
 
2. předložit smlouvu na realizaci veřejné zakázky VZ/19/OIV/14 -    
    „Odkanalizování částí města Havířova – III. etapa, Životice,  
    Prostřední Suchá – ul. Hornosušská a Protější – TDI + BOZP“ k podpisu 
  
        Z: vedoucí OIV 
        T: 05/2014 

 
 
 
 



 
 

USNESENÍ 
ze 78. schůze Rady města Havířova 

konané dne 7.5.2014 
 

35 

5284/78RM/2014 - Zajištění rekondičně-ozdravných pobytů v roce 2014  
                                - změna podmínek účasti___________________________________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
změnu usnesení č.4927/73RM/2014 ze dne 15.01.2014: 
1) v příloze č. 2 Podmínky účasti a organizační zajištění letního   
    integrovaného rekondičního pobytu dětí s těžkým zdravotním   
    postižením a jejich zákonných zástupců pro rok 2014 takto: 
 
    schvaluje 
    - bod č.1 - Cílová skupina:  
      odstavec první „integrovaný rekondiční pobyt pro 20 dětí s těžkým    
      zdravotním postižením a jejich zákonných zástupců nebo osobního   
      asistenta či osoby blízké na základě plné moci zákonného zástupce“  
2) v příloze č. 7 Organizační zajištění a podmínky účasti tuzemských   
    rehabilitačních, rekreačních pobytů a rekondičně-ozdravného pobytu   
    seniorů se zdrav. postižením pro rok 2014 takto: 
 
    schvaluje 
    - bod č.3 „rekondičně - ozdravný pobyt pro 24 seniorů se zdravotním     
      postižením“  

 
 
5285/78RM/2014 - Informativní zpráva ze zahraniční pracovní cesty v Chorvatsku__________ 
             

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
                                                                         
informativní zprávu ze zahraniční pracovní cesty v Chorvatsku ve dnech  
08.04. - 11.04.2014 dle důvodové zprávy 

 
 
5286/78RM/2014 - Informativní zpráva ze zahraniční pracovní cesty  
                                v Turčianských Teplicích na Slovensku______________________________ 

 
Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
                                                                         
informativní zprávu ze zahraniční pracovní cesty v Turčianských Teplicích  
na Slovensku dne 16.04.2014 dle důvodové zprávy 
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5287/78RM/2014 - Souhlas s pořízením investičního majetku – server_____________________     
 

Rada města Havířova 
 
r u š í 
 
usnesení č. 4855/72RM/2013 – Souhlas s pořízením investičního majetku  
- server Rada města Havířova schválila pořízení investičního majetku 
z vlastních zdrojů příspěvkové organizace Sociální služby města Havířova  
(z investičního fondu) – serveru v ceně max. 250 000,- Kč vč. DPH 
 
s c h v a l u j e 
 
pořízení investičního majetku z vlastních zdrojů příspěvkové organizace 
Sociální služby města Havířova (z investičního fondu) – serveru  
s předpokládanou cenou 390 000,- Kč vč. DPH.  

 
 
5288/78RM/2014 - Přijetí věcného daru______________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
přijetí věcného daru pro Sociální služby města Havířova, Přemyslova 1618/12, 
736 01 Havířov – Podlesí (IČ: 60 33 75 83) v celkové výši 2 500,- Kč  
od pana Pavla Wojtoně, bytem Škrbeňská 988, 739 34 Šenov  
- antidekubitní matrace. 

 
 
5289/78RM/2014 - Souhlas zřizovatele s přijetím darů Domovem seniorů Havířov, p. o.______ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
příspěvkové organizaci Domov seniorů Havířov, IĆ 751 39 243, se sídlem 
Jaroslava Seiferta 1530/14, Havířov-Město přijetí věcných darů a finančních 
darů účelově určených v celkové výši 323.541,- Kč, dle důvodové zprávy 
 

           Z: ředitel DsH 
           T: květen 2014 
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5290/78RM/2014 - Souhlas zřizovatele k zapojení investičního fondu Domova  
                                seniorů Havířov, p. o. na zřízení kryté odstavné plochy_________________   
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
příspěvkové organizaci Domov seniorů Havířov, IČ 751 39 243, se sídlem 
Jaroslava Seiferta 1530/14, Havířov-Město zapojení investičního fondu ve výši 
67.000,- Kč na financování investiční akce pro zřízení kryté odstavné plochy  
na středisku Helios 

            
           Z: ředitel DsH 
           T: červen 2014 

 
 
5291/78RM/2014 - Zpráva o činnosti Komise školské RMH______________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
zprávu o činnosti Komise školské Rady města Havířova za rok 2013  
dle předložených příloh 

 
 
5292/78RM/2014 - Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.  
                                - informace o konání řádné valné hromady společnosti_________________  
           

Rada města Havířova  
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
program a termín konání řádné valné hromady společnosti Severomoravské 
vodovody a kanalizace Ostrava a.s. dne 28.5.2014 dle Přílohy č. 1 
 
u k l á d á  
 
zástupcům města hlasovat ve všech bodech programu shodně s návrhem 
představenstva společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 
dle Přílohy č. 2 až Přílohy č. 12, s možností použití i formy korespondenčního 
hlasování podle Článku 14 bod 11 Stanov společnosti Severomoravské 
vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 
 

                    Z: vedoucí OPS 
                                T: do 27.05.2014  
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5293/78RM/2014 - Zpráva Policie ČR o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti  
                                a veřejného pořádku na teritoriu území města Havířova  
                                a okolí v roce 2013________________________________________________ 
  

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
vzít na vědomí Zprávu Policie ČR o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a 
veřejného pořádku na teritoriu území města Havířova a okolí v roce 2013  
dle přílohy č.1 

 
 
5294/78RM/2014 - Stavba „Kino Centrum Havířov“  
                                - uplatnění nároků města v soudním řízení____________________________  
           

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
1. zaslání předžalobní výzvy projektantovi Ing. arch. Josefu Kiszkovi   
    k zaplacení částky: 
    a) 101.240,- Kč s přísl. z titulu pozdního výkonu autorského dohledu  
        a technické pomoci 
    b) 1.459.604,69 vč. DPH (1.255.774.69 Kč bez DPH) z titulu náhrady  
        škody způsobené vadou dokumentace a to ve výši nákladů vzniklých  
        statutárnímu městu Havířov při realizaci opatření ke snížení  
        hlučnosti vzduchotechniky na stavbě  č. 1031 - „Kino  Centrum   
        Havířov“ 

 
2. podání žalob proti projektantovi Ing. arch. Josefu Kiszkovi pro   
    zaplacení částek uvedených v bodě 1. písm. a), a b) za předpokladu,  
    že tyto částky jím nebudou uhrazeny v termínu stanoveném   
    v předžalobní výzvě 

     
u k l á d á  
 
zajistit odeslání rozhodnutí RMH advokátní kanceláři Jansa, Mokrý,  
Otevřel & partneři v.o.s., advokátní kancelář, k provedení dalších úkonů 

 
          Z: vedoucí OPS 
          T: 5/2014 
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5295/78RM/2014 - Počet zaměstnanců MMH – veřejně prospěšné práce___________________ 
             

Rada města Havířova 
 
s t a n o v í 
 
1. počet zaměstnanců Magistrátu města Havířova k zabezpečení výkonu   
    veřejně prospěšných prací od 01.06. 2014 na max. 200 zaměstnanců, 
2. počet zaměstnanců Magistrátu města Havířova na účinností  
    od 1.6. 2014 na 297, tj. zvýšení o 2 zaměstnance zařazené do odboru   
    komunálních služeb 
 
s c h v a l u j e 
 
1. podávání žádostí ČR – Úřadu práce o dotaci na úhradu části osobních   
    nákladů zaměstnanců zaměstnaných k realizaci veřejně prospěšných    
    prací, které budou podávány průběžně po vytvoření podmínek, zejména    
    sociálního zázemí zaměstnanců veřejně prospěšných prací, 

 
Z: vedoucí ORG,      
     OKS 

          T: 2014 
 

2. uzavření dodatku č. 1 smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání   
    v 1. poschodí Domu podnikatelů na ul. Dělnické č. p. 769/64,  
    na pozemku parc. č. 82/3, k. ú., Prostřední Suchá, obec Havířov,  
    část obce Prostřední Suchá, s pronajímatelem spol. RPG RE      
    Commercial, s.r.o., IČ: 27769135, kterým se mění:  
    - pronajímaná plocha z původních 28,30 m2 na plochu  
      o výměře 72,70 m2 
    - zaplacení kauce ve výši 2 měsíců plateb za nájem a služby, z původní  
      výše 8.000,- Kč vč. DPH, na částku 20.500,- Kč vč. DPH 
    - ostatní podmínky smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání    
      se nemění. 

 
u k l á d á 
 
zapracovat do úprav rozpočtu města III. zvýšení výdajů rozpočtu města pro  
r. 2014 o 2,8 mil. Kč, určené k pokrytí zvýšených nákladů na zajištění činnosti 
veřejně prospěšných prací.   

 
          Z: vedoucí EO 
          T: 09/2014 

p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem dodatku č. 1 smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání s RPG 
RE Commercial, s.r.o.  

 
          Z: vedoucí OKS,  

     ORG 
          T: 31.7. 2014 
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5296/78RM/2014 - Pracovní cesta do Děčína ve dnech 14.5. – 16.5. 2014___________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
pracovní cestu náměstka primátora pro sociální rozvoj města Bc. Daniela 
Pawlase a Mgr. Michaely Horňákové, členky Rady města Havířova, do Děčína, 
která se uskuteční ve dnech 14. – 16. května 2014 v rámci akce Mistrovství 
floristů České republiky „43. ročník soutěže Děčínská kotva“ 

 
 
5297/78RM/2014 – Městská realitní agentura, s.r.o. – ukončení pracovního poměru ředitele__ 
             

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a  v ě d o m í 
 
informaci jednatele společnosti Městská realitní agentura,s.r.o. o ukončení 
pracovního poměru Ing. Pavla Merty, ředitele společnosti, dohodou ke dni 
30.6.2014 z důvodu odchodu do starobního důchodu 

 
 
5298/77RM/2014 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova___________ 
 

Rada města Havířova  
  
b e r e   n a   v ě d o m í  
  
informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova, které budou 
řešeny v rámci pracovního pořádku Magistrátu města Havířova 

 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………….....                                     ...…..…….……………………... 
 
Ing. Zdeněk OSMANCZYK                                  Ing. Eduard HECZKO 
primátor města                  náměstek primátora 
                                                                                                pro ekonomiku a správu majetku 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 

UUU   SSS   NNN   EEE   SSS   EEE   NNN   ÍÍÍ   
z 79. schůze Rady města Havířova 

konané dne 21.5.2014 

 
v zasedací místnosti Rady města Havířova 

na Magistrátu města Havířova 
ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město 

ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE 
a od 13:30 hod. 

Zámek Havířov, s.r.o., K Zámečku 2/243, Havířov 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Č.jed.    KP/35 491/Rch/2014 
 
V Havířově dne 22.5.2014 
Zapsala:  Veronika Richterová, DiS., odd. kancelář primátora 
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PP  ŘŘ  EE  HH  LL  EE  DD      UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
přijatých na 79. schůzi Rady města Havířova, konané dne 21.5.2014  

 

 
5299/79RM/2014 - Určení ověřovatelů zápisu a skrutátora pro 79. schůzi RMH, konanou 
                                dne 21.5.2014 
 
5300/79RM/2014 - Schválení ověření zápisu ze 78. schůze Rady města Havířova 
 
5301/79RM/2014 - Schválení programu 79.schůze RMH, konané dne 21.5.2014 

 
5302/79RM/2014 - Kontrola plnění usnesení RMH 
 
5303/79RM/2014 - „VZ/38/MP/14“ Přenos dat kamerového systému optickým kabelem   
                                 - zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
   
5304/79RM/2014 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 
 
5305/79RM/2014 - Záměry statutárního města Havířova pronajmout byty 
 
5306/79RM/2014 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí  
                                nájmu bytů 
 
5307/79RM/2014 - Rekonstrukce bytu č. 7 o velikosti 1+5 na ul. Marie Pujmanové 14/1117 
                                v Havířově – Šumbarku, na dva byty o velikosti 1+2 
 
5308/79RM/2014 - Přidělení konkrétních obecních bytů        
 
5309/79RM/2014 - Uzavření nových nájemních smluv k obecním bytům        
 
5310/79RM/2014 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů       
 
5311/79RM/2014 - Prodej pozemku parc.č. 2573/4, k.ú. Dolní Suchá  
           
5312/79RM/2014 - Prodej pozemku parc. č. 2517/1, k.ú. Bludovice 
 
5313/79RM/2014 - Smlouva o výpůjčce a budoucí  smlouvě o zřízení pozemkové služebnosti  
                                ve prospěch  spol. RWE GasNet, s.r.o. 
 
5314/79RM/2014 - Zřízení věcného břemene ve prospěch spol. RWE GasNet, s.r.o. 
 
5315/79RM/2014 - Zřízení služebnosti ve prospěch spol. RPG Byty, s.r.o. 
 
5316/79RM/2014 - Pronájem části nemovité věci 
          
5317/79RM/2014 - Žádost o snížení nájemného 

 
5318/79RM/2014 - Žádosti o změnu účelu užívání části nemovité věci 
 
5319/79RM/2014 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova 
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5320/79RM/2014 - Vyúčtování hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací  
                                za rok 2013 
 
5321/79RM/2014 - Žádost příspěvkové organizace Městská knihovna Havířov o souhlas   
                                s převodem částky 100 000,- Kč z rezervního fondu do fondu investičního 
 
5322/79RM/2014 - Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města Havířova na rok 2014  
                                mimosportovnímu subjektu z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“  
          
5323/79RM/2014 - Výjimka  z nejnižšího počtu  žáků  pro ZŠ Selská Havířov – Bludovice  
                                pro školní rok 2014/2015  
 
5324/79RM/2014 - Žádost o prodloužení hudební produkce – Taneční večer, terasa restaurace  
                                Amerika, Padlých hrdinů 149/51, Havířov-Životice 
 
5325/79RM/2014 - Schválení prodloužení trvání produkce celoměstské akce „Havířov        
                                v květech“, konané dne 21.6.2014 
 
5326/79RM/2014 - Souhlas zřizovatele s pořízením WORK  OUT – venkovního cvičiště 
                                  příspěvkovou organizací  Správa sportovních a rekreačních zařízení  Havířov 
 
5327/79RM/2014 - Souhlas zřizovatele k pořízení investičního majetku příspěvkovou  
                                organizací Městská knihovna Havířov 
 
5328/79RM/2014 - Souhlas s podáním a přijetím účelových dotací 
 
5329/79RM/2014 - Výroční zpráva o plnění smluv o dílo „Komplexní údržba veřejné zeleně  
                                 v okrscích č. 1 - 4“ za rok 2013 
 
5330/79RM/2014 - Stavba č. 8013  Chodník Frýdecká  1. etapa – vyloučení  žadatele o účast 
   
5331/79RM/2014 - „Centrum dopravní výchovy, dětské dopravní hřiště“ – zahájení   
                                otevřeného řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce  
                                a pověření realizací  zadávacího řízení 

   
5332/79RM/2014 - UŘ/1/OIV/14 - „Odkanalizování částí města Havířova – III. etapa,  
                                Životice, Prostřední Suchá - ul. Hornosušská a Protější“ 
                                – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 
 
5333/79RM/2014 - Zpráva o činnosti Komise životního prostředí RMH 
 
5334/79RM/2014 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Havířov 
 
5335/79RM/2014 - ZPŘ/6/OIV/14 - „Sportovně rekreační areál, ul. Zemědělská, Dolní   
                                Datyně“ (č. stavby 13036) – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 
 
5336/79RM/2014 - Nákup cisternové automobilové stříkačky - zahájení otevřeného řízení na 
                                nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky 
 
5337/79RM/2014 - Depos Horní Suchá, a.s. – informace o konání řádné valné hromady 
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5338/79RM/2014 - Požadavek na změnu OZV č. 6/2013 o stanovení míst, na kterých mohou   
                                být provozovány  sázkové hry, loterie a jiné podobné hry 
 
5339/79RM/2014 - Schválení zahraniční pracovní cesty do partnerského města Turčianske  
                                Teplice na Slovensku 
   
5340/79RM/2014 - Schválení zahraniční pracovní cesty do partnerského města Omiš  
                                v Chorvatsku 
 
5341/79RM/2014 - Schválení zahraniční pracovní cesty do partnerského města  
                                Jastrzębia–Zdrój v Polsku 
 
5342/79RM/2014 - Schválení zahraniční pracovní cesty do partnerského města  
                                Zagorje ob Savi ve Slovinsku 
 
5343/79RM/2014 - Partnerství v rámci projektu do OP LZZ 
 
5344/79RM/2014 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova 
 
5345/79RM/2014 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti   
                                valné hromady - Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu  
                                jejího majetku za rok 2013  
 
5346/79RM/2014 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti   
                                valné hromady - Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou  
                                ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou   
                                ovládající osobou za rok 2013 
 
5347/79RM/2014 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti  
                                valné hromady – Vyjádření dozorčí rady společnosti 
 
5348/79RM/2014 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti   
                                valné hromady – Schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2013 
             
5349/79RM/2014 - Oznámení střetu zájmu u projednávaného bodu č. 44 – p. Eva Radová 
 
5350/79RM/2014 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti   
                                valné hromady – Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2013  
                                a o rozdělení odměn orgánům společnosti  
 
5351/79RM/2014 - Oznámení střetu zájmu u projednávaného bodu č. 45 – p. Eva Radová 
 
5352/79RM/2014 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. – rozhodnutí jediného společníka v působnosti  
                                valné hromady – Schválení smluv o výkonu funkce   
          
5353/79RM/2014 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. – rozhodnutí jediného společníka v působnosti  
                                valné hromady – Změna zakladatelského dokumentu  
   
5354/79RM/2014 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka   
                                v působnosti valné hromady – Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti   
                                a stavu jejího majetku za rok 2013 
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5355/79RM/2014 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka  
                                v působnosti valné hromady – Zpráva o vztazích mezi ovládající  
                                a ovládanou osobou a vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami   
                                ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2013 
 
5356/79RM/2014 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka   
                                v působnosti valné hromady – Vyjádření dozorčí rady společnosti o   
                                přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2013, o přezkoumání návrhu  
                                na rozdělení zisku za rok 2013, o přezkoumání zprávy o vztazích mezi   
                                ovládající a ovládanou osobou a vztazích mezi ovládanou osobou a   
                                ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2013,   
                                k návrhu odměn orgánům společnosti a o výsledcích kontrolní činnosti  
 
5357/79RM/2014 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka   
                                v působnosti valné hromady – Schválení roční účetní závěrky za rok 2013 
 
5358/79RM/2014 - Oznámení o střetu zájmů u projednávaného bodu č. 51 – Ing. Jiří Šebesta   
                                 a Mgr. Rudolf Šimek 
 
5359/79RM/2014 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka  
                                v působnosti valné hromady – Rozdělení zisku společnosti za rok 2013 a   
                                rozdělení odměn orgánům společnosti 
           
5360/79RM/2014 – Oznámení o střetu zájmů u projednávaného bodu č. 52 – Ing. Jiří Šebesta   
                                 a Mgr. Rudolf Šimek 
 
5361/79RM/2014 - Městská realitní agentura,s.r.o. – rozhodnutí jediného společníka   
                                v působnosti valné hromady – Schválení smluv o výkonu funkce    
 
5362/79RM/2014 - Městská realitní agentura,s.r.o. – rozhodnutí jediného společníka   
                                v působnosti valné hromady – Změna zakladatelského dokumentu 
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UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ 
ze 79. schůze Rady města Havířova, konané dne 21.5.2014  

 
5299/79RM/2014 - Určení ověřovatelů zápisu a skrutátora pro 79. schůzi RMH, konanou 
                                dne 21.5.2014____________________________________________________ 
 

Rada města Havířova  
  
u r č u j e  
 
jako ověřovatelky zápisu ze 79. schůze Rady města Havířova,  
konané dne 21.5.2014 

                               Alici HEGYI 
Mgr. Michaelu HORŇÁKOVOU 

v o l í  
 
jako skrutátora hlasů  pro jednání jediného společníka v působnosti valné  
hromady         

          Ing. Eduarda HECZKA 
________________________________________________________________________________ 
 
5300/79RM/2014 - Schválení ověření zápisu ze 78. schůze Rady města Havířova____________ 
 

Rada města Havířova  
 
b e r e   n a   v ě d o m í   
 
zprávu ověřovatele zápisu ze 78. schůze Rady města Havířova,  
konané dne 7.5.2014   

________________________________________________________________________________ 
 
5301/79RM/2014 - Schválení programu 79.schůze RMH, konané dne 21.5.2014_____________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
program 79. schůze Rady města Havířova, konané dne 21.5.2014 dle přílohy  

________________________________________________________________________________ 
 
5302/79RM/2014 - Kontrola plnění usnesení RMH_____________________________________ 
 

Rada města Havířova 
  
b e r e   n a   v ě d o m í   
  
zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova  
 
s c h v a l u j e 
 
prodloužení termínů splnění usnesení: 
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1625/28RM/2011 Úprava kapacit základních škol, jejichž zřizovatelem je 

statutární město Havířov 
5019/75RM/2014 Nájem části pozemku parc. č. 1310/2, k.ú. Dolní Suchá, 

v majetku ČR- Lesů České republiky, s. p. 
5113/76RM/2014 Pronájmy částí nemovitých věcí  

Souhlasy s umístěním sídla společnosti                               
5123/76RM/2014 Jmenování členů konkursních komisí ke konkursním 

řízením na vedoucí pracovní místa ředitelů ZŠ a MŠ, 
jejichž zřizovatelem je statutární město Havířov 

5203/77RM/2014 Ukončení nájmu částí nemovitých věcí dohodou  
Záměry pronájmu částí nemovitých věcí  
Změna výměr částí nemovitých věcí 

 
v y p o u š t í 

 
5054/75RM/2014 Veřejná služba 
5115/76RM/2014 Uzavření dodatku č. 18 mandátní smlouvy s Městskou 

realitní agenturou, s.r.o. 
5200/77RM/2014 Výpůjčka části pozemku parc.č. 306, k.ú.  Bludovice a 

zřízení pozemkové služebnosti 
5209/77RM/2014 Vyřazení neupotřebitelného majetku ve správě 

organizačního odboru                      
5214/77RM/2014 Zásady pro stanovení platu ředitelů škol a školského 

zařízení 
5217/77RM/2014 Změna v rejstříku škol a školských zařízení – výmaz 

oborů 
5228/77RM/2014 Stavba č. 8056 „Rekonstrukce komunikací ul. V Zátiší a 

ul. U Hájenky“  
– Smlouva o realizaci přeložky distribučního zařízení 
určeného k dodávce elektrické energie 

5246/78RM/2014 Záměry statutárního města Havířova pronajmout byty 
5275/78RM/2014 Změna v rejstříku škol a školských zařízení – výmaz 

oborů     
 
 
5303/79RM/2014 - „VZ/38/MP/14“ Přenos dat kamerového systému optickým kabelem   
                                 - zadání veřejné zakázky malého rozsahu____________________________  
   

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
uzavření smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací se 
společností PODA a.s., se sídlem 28.října 1168/102,702 00 Ostrava – Moravská 
Ostrava, IČ: 25816179,  za podmínek uvedených v příloze a vč. dodatečně 
doplněných Všeobecných obchodních podmínek PODA a.s., v platném znění  
 
p o v ě ř u j e  
 
Ing. Eduarda Heczka,náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku, 
podpisem smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací se 
společností PODA a.s., se sídlem 28.října 1168/102, 702 00  
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Ostrava – Moravská Ostrava, IČ:25816179,   
 
u k l á d á 
 
předložit smlouvu o poskytování služeb elektronických komunikací  
se společností PODA a.s., se sídlem 28.října 1168/102, Ostrava – Moravská 
Ostrava, IČ: 25816179,  k podpisu 
 
        Z: ředitel MP 
        T: 05/2014 

 
 
5304/79RM/2014 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova_______________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
přidělení bytu příslušného čísla uvedeným žadatelům  
 
- č.2, o velikosti 0+1, na ulici K.V.Raise 1078/5 Havířov- Město  
  Tomáši Tirdilovi  
- č.37, o velikosti 0+1, na ulici Mládežnická 1562/7 Havířov- Podlesí     
  Rostislavu Císaři 
- č.38, o velikosti 0+1, na ulici Jedlová 493/2 Havířov- Šumbark   
   Vladimíře Herákové 
- č.5, o velikosti 1+1, na ulici Švabinského 995/3 Havířov- Město  
   Leovi Matušinskému 
- č.5, o velikosti 1+1, na ulici Na Nábřeží 714/105   Havířov- Město  
   Ing.Janě Hlisnikovské 
- č.5, o velikosti 1+1, na ulici Komunardů 983/4 Havířov- Město  
   Dagmar Zamarské  
- č.8, o velikosti 1+1 na ulici Na Nábřeží 713/107 Havířov – Město   
   Liboru Prokešovi 
- č.158, o velikosti 0+2, na ulici Střední 504/3, Havířov – Šumbark  
   Jitce Rylichové 
- č.90, o velikosti 0+2, na ulici Střední 504/3, Havířov – Šumbark  
   Bc.Denise Skovajsové 
- č.7, o velikosti 1+2, na ulici Makarenkova 519/2, Havířov – Město  
   Vilmě Fellegiové 
- č.14, o velikosti 1+2, na ulici Ostrovského 948/22, Havířov – Město  
   Beátě Porembské  
- č.8, o velikosti 1+2, na ulici Dvořáková 83/15  Havířov – Město  
   Martinu Halmovi  
- č.5, o velikosti 1+2, na ulici Mánesova 999/54, Havířov – Město  
   Lukáši Tomanovi  
- č.17, o velikosti 1+2, na ulici Kubelíková 1316/10, Havířov – Podlesí  
   Vangelisu Vlachopulosovi  
- č.5, o velikosti 1+2, na ulici Mládí 1144/22, Havířov – Šumbark  
   Edgardu Palmovi  
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- č.21, o velikosti 1+2, na ulici Mládí 1144/22, Havířov – Šumbark  
   Anně Fuskové  
- č.1, o velikosti 1+2, bývalá II.Ktg  na ulici Hornická 681/67 ,  
   Havířov – Prostřední Suchá Richardu Wodeckému 
- č.9, o velikosti 1+3, na ulici Slovanská 1222/5 , Havířov – Město  
   Bc. Andrei Drexlerové  
- č.16, o velikosti 1+3, na ulici Lašská 1156/21 , Havířov – Město   
   Veronice Prymusové 
- č.3, o velikosti 1+3, na ulici Pavlovova 584/4  , Havířov – Město  
   Mgr. Sabině Haramijové 
- č.14, o velikosti 1+3, na ulici Na Nábřeží 764/125 , Havířov – Město  
   Tomáši Némethovi 
- č.40, o velikosti 1+3, na ulici Mládí 1148/25 , Havířov – Šumbark  
   Janu Rajnohovi 
- č.11, o velikosti 1+3, na ulici Moravská 389/1 , Havířov – Šumbark  
   Davidu Rovnanikovi 
 
p o v ě ř u j e 
 
MRA s.r.o., k uzavření nájemních smluv s výše uvedenými žadateli  
  
  Z: ředitel MRA s.r.o. 
  T: 1.6.2014 

 
 
5305/79RM/2014 - Záměry statutárního města Havířova pronajmout byty_________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr statutárního města Havířova pronajmout byty  
 
- č.4 o velikosti 1+2 na ulici Sukova 818/1  v Havířově-Městě  
   dle přílohy č.1   
- č.20 o velikosti 1+1 na ulici Sukova 819/2 v Havířově –Městě  
   dle přílohy č. 2 
- č.11 o velikosti 1+2 na ulici Bludovická 758/3 v Havířově-Městě  
   dle přílohy č.3  
- č.11 o velikosti 1+2 na ulici 17.listopadu 1032/15 v Havířově-Městě  
   dle přílohy č. 4 
- č.11 o velikosti 1+3 na ulici 1.máje 959/2 v Havířově-Městě  
   dle přílohy č. 5 
- č.14 o velikosti 1+3 na ulici Slovanská 1214/12 v Havířově-Městě  
   dle přílohy č.6 
- č.13 o velikosti 1+2 na ulici Slezská 768/6 v Havířově-Městě  
   dle přílohy č.7 
- č.9 o velikosti 1+3 na ulici Slezská 767/4 v Havířově-Městě  
   dle přílohy č. 8 
- č.11 o velikosti 0+2 na ulici Jurije Gagarina 1507/24 v Havířově-Podlesí  
   dle přílohy č. 9 
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- č.15 o velikosti 1+1 na ulici Jaroslava Vrchlického 1480/14  
   v Havířově-Podlesí dle přílohy č.10 
- č.2 o velikosti 1+3 na ulici Obránců míru 1193/10 v Havířově-Šumbark  
   dle přílohy č.11 
- č.1 o velikosti 1+3 na ulici Emy Destinnové 1168/1b v Havířově-Šumbark  
   dle přílohy č.12 
- č.31 o velikosti 1+3 na ulici Konzumní 387/8 v Havířově-Šumbark  
   dle přílohy č.13 
- č.5 o velikosti 1+2 II.Ktg. na ulici Dukelská 696/11d v Havířově –Šumbark  
   dle přílohy č. 14 
- č.14 o velikosti 1+3 na ulici Jarošova 1194/31b v Havířově-Šumbark  
   dle přílohy č.15 
- č.5 o velikosti 1+2 na ulici Dukelská 681/5a v Havířově-Šumbark  
   dle přílohy č. 16 
- č.39 o velikosti 1+3  na ulici Jarošova 1194/31b v Havířově-Šumbark  
   dle přílohy č. 17 
- č.14 o velikosti 1+3 na ulici Mládí 1148/25 v Havířově-Šumbark  
   dle přílohy č. 18 
- č.11 o velikosti 1+4 na ulici Generála Svobody 273/19 v Havířově-Šumbark  
   dle přílohy č. 19 
- č.22 o velikosti 1+3 na ulici Moravská 478/37 v Havířově-Šumbark  
   dle přílohy č. 20 
- č.30 o velikosti 1+3 na ulici Mládí 1148/25 v Havířově-Šumbark  
   dle přílohy č. 21 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Pavola Jantoše podpisem 
záměrů pronájmu dle přílohy 1-21 
 
  Z: ředitel MRA s.r.o. 
  T: 26.5.2014 

 
 
5306/79RM/2014 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí  
                                nájmu bytů______________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města přidělených MRA, s.r.o.   

jednotlivým  nájemcům v období od  1.5.2014 do 15.5.2014   na  základě  
samostatného usnesení rady města, dle přílohy č.1  

2. podání výpovědí  nájmu bytů v zastoupení MRA, s.r.o., dle přílohy č.2,  
z důvodu dluhu na nájemném nebo jiného porušení povinností nájemce 

 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
1. dohody o splátkách dlužného nájemného a služeb dle přílohy č.3  
2. přehled nadlimitního počtu osob dle přílohy č.4 

________________________________________________________________________________  
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5307/79RM/2014 - Rekonstrukce bytu č. 7 o velikosti 1+5 na ul. Marie Pujmanové 14/1117 
                                v Havířově – Šumbarku, na dva byty o velikosti 1+2____________________   
 

Rada města Havířova  
  
s c h v a l u j e 
 
rekonstrukci bytu č. 7 o velikosti 1+5 v obytném domě na ul. Marie Pujmanové 
14/1117 v Havířově – Šumbarku, na dva byty o velikosti 1+2      
 
u k l á d á  
 
realizaci rekonstrukce bytu č. 7 o velikosti 1+5 v obytném domě na ul. Marie 
Pujmanové 14/1117 v Havířově – Šumbarku, na dva byty velikosti 1+2  
v nezbytném rozsahu 
       
        Z: ředitel MRA, s.r.o.  

T: 28.2.2015 
                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
5308/79RM/2014 - Přidělení konkrétních obecních bytů_________________________________         
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. přidělení jiného konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 4 o vel. 1+2  
    se smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné  
    období v domě na ul. Mozartova 1068/17 v Havířově-Městě manž. Petru  
    Jančíkovi a Mgr. Pavlíně Jančíkové, t.b. K.V. Raise 1077/3, Havířov-Město  
    pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se jmenovanými uzavřena  
    v souladu s platnými Zásadami        
 
2. přidělení jiného konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 12 o vel. 1+3  
    se smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné  
    období v domě na ul. Karvinská 1182/2 v Havířově-Městě p. Jakubu  
    Horákovi, t.b. Karvinská 1182/2, Havířov-Město pod podmínkou, že nájemní  
    smlouva bude se jmenovanými uzavřena v souladu s platnými Zásadami        

________________________________________________________________________________ 
  
5309/79RM/2014 - Uzavření nových nájemních smluv k obecním bytům___________________         
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 9  o vel. 1+3  
    se smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné    
    období v domě na ul. Komunardů 982/25 v Havířově - Městě  s manž.     
    Vlastislavem Výletou a Katarinou Výletovou, t.b. Komunardů 982/2, 
    Havířov - Město pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se jmenovanými  



 
 

USNESENÍ 
ze 79. schůze Rady města Havířova 

konané dne 21.5.2014 
 

12 

    uzavřena v souladu s platnými Zásadami s tím, že nájemné bude hrazeno 
    měsíčně    
 
2. uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 19  o vel. 1+2  
    se smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné  
    období v domě na ul. Moravská 477/39  v Havířově-Šumbarku  s p.  Boženou  
    Děržengovou, t.b. Moravská 477/39, Havířov - Šumbark pod podmínkou,  
    že nájemní smlouva bude se jmenovanou uzavřena v souladu s platnými  
    Zásadami     
 
3. uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 5  o vel. 1+3  
    se smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné  
    období v domě na ul. Jarošova 1194/31b v Havířově-Šumbarku  s manž.   
    Máriou Karvaiovou a Arpádem Karvaiem, t.b. Jarošova 1194/31b,  
    Havířov – Šumbark pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se  
    jmenovanými uzavřena v souladu s platnými Zásadami     
 
4. uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 10  o vel. 1+2 se  
    smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné  
    období v domě na ul. Jana Žižky 805/3 v Havířově - Městě  s p. Šárkou  
    Hladíkovou, t.b. Jana Žižky 805/3, Havířov-Město pod podmínkou, že  
    nájemní smlouva bude se jmenovanou uzavřena v souladu s platnými  
    Zásadami      
 
5. uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 9  o vel. 1+2 se  
    smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné  
    období v domě na ul. Mozartova 1066/13 v Havířově - Městě  s p. Martinem  
    Švehelkou, t.b. Mozartova 1066/13, Havířov-Město pod podmínkou,  
    že nájemní smlouva bude se jmenovaným uzavřena v souladu s platnými  
    Zásadami s tím, že nájemné bude hrazeno měsíčně    

________________________________________________________________________________ 
      
5310/79RM/2014 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů___________________________        
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský  
    zákoník, přistoupení p. Martina Koky, trvale bytem Jedlová 493/2,  
    Havířov-Šumbark k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 28, vel. 0+1 v domě  
    na ul. Jedlová 493/2 v Havířově-Šumbarku, jehož nájemcem je matka  
    jmenovaného p. Marie Lešková 
 
2. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský   
    zákoník, přistoupení p. Aleny Bizubové, trvale bytem Astronautů 1094/9,    
    Havířov-Město k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 21, vel. 1+3 v domě na  
    ul. Astronautů 1094/9 v Havířově-Městě, jehož nájemcem je matka 
    jmenované p. Eva Schäfferová 
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3. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský  
    zákoník, přistoupení p. Přemysla Pakra, trvale bytem Karvinská 1182/2,  
    Havířov-Město k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 3, vel. 1+4 v domě  
    na ul. Karvinská 1182/2 v Havířově-Městě, jehož nájemcem je matka  
    jmenovaného p. Miluška Pakrová 
 
4. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský  
    zákoník, přistoupení manž. Viery Lingrové a Jana Lingra,  

                                    trvale bytem Obránců míru 1193/10, Havířov-Šumbark k nájemní smlouvě  
                                    o nájmu bytu č. 50, vel. 1+3 v domě na ul. Obránců míru 1193/10  
                                    v Havířově-Šumbarku, jehož nájemcem je dcera jmenovaných  
                                    Ing. Lenka Lingrová 

 
5. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský 
    zákoník, přistoupení p. Veroniky Salaganičové ml., trvale bytem  
    Karvinská 1190/18, Havířov-Město k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 8,  
    vel. 1+2 v domě na ul. Karvinská 1190/18 v Havířově-Městě, jehož  
    nájemcem je babička  jmenované p. Veronika Salaganičová 
 
n e s c h v a l u j e 
 
v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
přistoupení p. Daniely Fáberové, trvale bytem Letní 48/1/3, Havířov-Šumbark 
k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 7, vel. 1+2 v domě na ul. Konzumní 385/20 
v Havířově-Šumbarku, jehož nájemcem je sestra  jmenované p. Kateřina 
Fáberová 

________________________________________________________________________________ 
 
5311/79RM/2014 - Prodej pozemku parc.č. 2573/4, k.ú. Dolní Suchá  
           

Rada  města Havířova 
 
d o p o r u č u j e     
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit prodej pozemku parc.č. 2573/4, ost.plocha, jiná plocha o výměře 253 
m2 v kat.území Dolní Suchá paní ing. Marii Staré, bytem Havířov-Dolní Suchá, 
Na Kopci 280/11 , které bude pozemek sloužit jako ochranná zeleň, oddělující  
pozemky v jejím vlastnictví od průmyslové zóny, a to za  tržní cenu dle 
znaleckého posudku  ve výši 27 600,- Kč (tj. cca 109,-Kč/m2) 
+ 1 700,- Kč za zpracování znaleckého posudku   

 
 
5312/79RM/2014 - Prodej pozemku parc. č. 2517/1, k.ú. Bludovice________________________  
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e   
  
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit prodej pozemku parc.č. 2517/1, ost.plocha, jiná plocha o výměře  
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946 m2 v kat.území Bludovice  společnosti  RQL s.r.o., se sídlem Havířov-
Šumbark, U Jelena 109/7, IČ: 25860020  k již užívané zahradě a do budoucna 
také za účelem  rozšíření stávajícího parkoviště u objektu restaurace „Amerika“ 
a to:  
- za tržní cenu dle znaleckého posudku ve výši  413 460,- Kč   
  (tj.  cca  437,06 Kč/m2) + 1 700,- Kč za zpracování znaleckého posudku   

________________________________________________________________________________ 
 
5313/79RM/2014 - Smlouva o výpůjčce a budoucí  smlouvě o zřízení pozemkové služebnosti  
                                ve prospěch  spol. RWE GasNet, s.r.o._______________________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
uzavření smlouvy o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení pozemkové 
služebnosti  po dobu od zahájení stavby do doby trvalého užívání, maximálně 
na dobu 24 měsíců k části pozemku v majetku města a to parc.č. 1873/1, k.ú. 
Prostřední Suchá za účelem rekonstrukce ( výměny) stávajícího NTL 
plynovodu a plynovodních přípojek v rámci stavby : „ 4723 REKO MS Havířov 
–Hornosušská II.“ za jednorázovou úhradu ve výši 200,- Kč / m2 + DPH včetně 
ochranného pásma, minimálně však 10.000,-Kč + DPH, záměr výpůjčky byl 
zveřejněn od 31.3.2014 do 16.4.2014 ve prospěch spol. RWE GasNet, s r.o., se 
sídlem : Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17, IČ : 272 95 567, zast. RWE 
Distribuční služby, s.r.o., se sídlem:  Plynárenská 499/1, PSČ 657 02 Brno,  
IČ : 279 35 311 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka   
podpisem smlouvy o výpůjčce a budoucí  smlouvě o zřízení pozemkové 
služebnosti 
 
                                                                                     Z: vedoucí OSM 
                                                                                     T: 31.8.2014 

 
  
5314/79RM/2014 - Zřízení věcného břemene ve prospěch spol. RWE GasNet, s.r.o.__________ 
 

Rada města Havířova 
 
r u š í 
 
usnesení č. 4451/65RM/2013, bod 1 ze dne 11.9.2013 
 
s c h v a l u j e 
 
zřízení věcného břemene jako služebnosti k pozemkům v majetku města a to 
parc.č. 1745, 2105/785, k.ú. Šumbark spočívající v právu zřídit a provozovat, 
právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, 
stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstranění plynárenského 
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zařízení STL plynovodní přípojka dn 50, ID 99165649 ( č. stavby 65956) 
k rodinnému domu dle GP č. 1663 - 147/2013 ze dne 5.12.2013 ( investorem a 
plátcem je stavebník, tj. MUDr. Patrik Valenta a Jana Valentová, oba bytem 
Havířov – Šumbark, Lomená 1255/13b ) za jednorázovou úhradu ve výši 
15.250,- Kč + DPH při celkové výměře 122 m2 ve prospěch oprávněné 
společnosti RWE GasNet, s r.o., se sídlem : Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 
401 17, IČ : 272 95 567, zast. RWE Distribuční služby, s.r.o., se sídlem:  
Plynárenská 499/1, PSČ 657 02 Brno, IČ : 279 35 311 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka  
podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene 
 
                                                                                     Z: vedoucí OSM 
                                                                                     T: 31.8.2014 

 
  
5315/79RM/2014 - Zřízení služebnosti ve prospěch spol. RPG Byty, s.r.o.__________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zřízení služebnosti k pozemkům v majetku města a to parc.č. 350, 356,  
k.ú. Šumbark spočívající v právu umístit kanalizační přípojky  
k oprávněným nemovitostem tj. budovy č.p. 646 na pozemku p.č. 351,  
č.p. 647 na pozemku p.č. 352, č.p. 648 na pozemku p.č.353, č.p. 649  
na pozemku p.č. 354 a č.p. 650 na pozemku p.č. 355, kanalizační přípojky 
provozovat, udržovat, provádět jejich nezbytné opravy a odstranit je, vstupovat 
a vjíždět na pozemky dopravními prostředky a stavebními mechanismy  
za účelem zřízení, provedení údržby, opravy nebo likvidace kanalizačních 
přípojek v rámci stavby :“ Rekonstrukce kanalizace bytových domů  
na ul. U Nádraží č.p. 646 – 650, Havířov – Šumbark“ dle GP č. 1675  - 14/2014 
ze dne 12.3.2014 za jednorázovou úhradu u 21 ks přípojek x 10.000,- Kč  
+ DPH, tj. 210.000,- Kč + DPH při celkové výměře 253 m2 ( dle schválených 
Zásad pro uzavírání smluv o nájmu pozemků a o zřízení věcného břemene ) 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem smlouvy o zřízení služebnosti 
                                                                                     Z: vedoucí OSM 
                                                                                     T: 31.8.2014 
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5316/79RM/2014 - Pronájem části nemovité věci_______________________________________   
          

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
pronájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání  
(kancelář č. 110) o celkové výměře 38,43 m2 v 1. nadzemním podlaží části  
H objektu Radnice, ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město, p. Slavomíru Kácalovi,  
IČ: 00714313, jako klientská kancelář spol. AXA Česká republika s.r.o.,  
za podmínek: 
- nájemné 1.500,- Kč/m2/rok bez DPH 
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem nájemní smlouvy  
 

Z: vedoucí OSM 
T: 31. 8. 2014 

 
 
5317/79RM/2014 - Žádost o snížení nájemného________________________________________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
snížení nájemného za část nemovité věci – prostor sloužící k podnikání  
o výměře 220,60 m2 v přízemí objektu na Dlouhé tř.  17, Havířov-Město, 
nájemkyni p. Petře Benešové, IČ: 76631249, z původní výše nájemného  
1.276,- Kč/m2/rok bez DPH na novou výši nájemného: 
- prostor pro děti (dílna pro děti z mateřských škol, dětský koutek) a WC  
  o celkové výměře 127,70 m2 – 400,- Kč/m2/rok bez DPH 
- prodejní prostor o výměře 92,90 m2 – 1 100,- Kč/m2/rok bez DPH,  
  od 1.6.2014 

 
 
5318/79RM/2014 - Žádosti o změnu účelu užívání části nemovité věci_____________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. změnu účelu užívání části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání  
    o výměře 36 m2 v suterénu obytného domu ul. Turgeněvova 6,  
    Havířov-Město, nájemci p. Miroslavu Tužínskému, IČ: 62338030,  
    z původního účelu prostor k chovu akvarijních ryb na sklad pro vlastní  
    potřebu od 1. 6. 2014, za podmínek: 
    - nájemné 100,- Kč/m2/rok bez DPH 
    - nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 
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2. změnu účelu užívání části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání  
    o výměře 80,71  m2 v přízemí obytného domu na Národní tř. 10,  
    Havířov-Město, nájemkyni p. Anně Vrkočové, IČ: 73032743, z původního   
    účelu prodejny sportovní výzbroje, výstroje a hraček na prodejnu kvalitních  
    vín a specialit, ostatní podmínky nájemní smlouvy se nemění 
 
u k l á d á  
 
MRA,s.r.o. 2x ročně předkládat RMH zprávu o výsledku provedených kontrol 
dodržování smluvních podmínek u smluv o nájmu části nemovité věci  

 
          Z: ředitel MRA 
          T: červenec t.r. 
                          leden násl. roku 
 
 
5319/79RM/2014 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e    
 
rozpočtové opatření č. 32., dle důvodové zprávy a příloh, 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
vzít na vědomí rozpočtové opatření č. 32., dle důvodové zprávy a příloh. 

 
 
5320/79RM/2014 - Vyúčtování hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací  
                                za rok 2013______________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
v souladu s § 30 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 
1) výsledky hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací  
    za rok 2013, dle důvodové zprávy a příloh, 
2) rozdělení výsledků hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací    
    za rok 2013 do fondů odměn a do rezervních fondů, dle důvodové zprávy  
    a příloh, 
3) převod částky 150 000,- Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace  
    MŠ Petřvaldská do investičního fondu této organizace dle, důvodové  
    zprávy a příloh, 
4) převod částky 905 138,55 Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace  
    DSH do investičního fondu této organizace, dle důvodové zprávy a příloh, 
5) převod částky 3 000 000,- Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace  
    SSRZ do investičního fondu této organizace, dle důvodové zprávy a příloh. 
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u k l á d á  
 
všem městem zřízeným příspěvkovým organizacím zapracovat veškeré úkony 
vyplývající z rozdělení výsledků hospodaření za rok 2013 a ze schválených 
převodů z rezervních fondů k posílení investičních fondů do účetních výkazů za 
období leden – červen 2014 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova 
vzít na vědomí vyúčtování hospodaření městem zřízených příspěvkových 
organizací za rok 2013, dle důvodové zpráv a příloh. 

 
 
5321/79RM/2014 - Žádost příspěvkové organizace Městská knihovna Havířov o souhlas   
                                s převodem částky 100 000,- Kč z rezervního fondu do fondu investičního 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
příspěvkové organizaci Městská knihovna Havířov převod částky 100 000,- Kč 
z rezervního fondu do fondu investičního na pořízení nových webových 
stránek. 

                             
                                                                    
5322/79RM/2014 - Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města Havířova na rok 2014  
                                mimosportovnímu subjektu z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“  
          

Rada města Havířova   
 
s c h v a l u j e 
 
1. poskytnutí dotace z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu  
    města Havířova  na rok 2014 z mimosportovní sféry, kulturní oblasti, 
    v celkové výši 50 000,- Kč paní Petře Benešové, bytem Jedlová 493/2,  
    Havířov – Šumbark, na projekt „Petra - Děti sobě“  
 
2. uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s příjemcem 
 
                                                                                       Z: vedoucí OŠK 
                                                                                       T: červenec 2014 

 
 
5323/79RM/2014 - Výjimka  z nejnižšího počtu  žáků  pro ZŠ Selská Havířov – Bludovice  
                                pro školní rok 2014/2015___________________________________________  
 

Rada města Havířova 
 
p o v o l u j e  
 
výjimku z nejnižšího počtu žáků  Základní škole a Mateřské škole s polským 
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jazykem vyučovacím Havířov – Bludovice Selská, příspěvková organizace pro 
školní rok 2014/2015 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova 
vzít na vědomí povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků Základní škole a 
Mateřské škole s polským jazykem vyučovacím Havířov – Bludovice Selská, 
příspěvková organizace pro školní rok 2014/2015 udělené Radou města 
Havířova  
schválit případnou úhradu zvýšených výdajů na vzdělávací činnost školy pro 
školní rok 2014/2015 
uložit odboru školství a kultury zaslat oznámení o povolení výjimky 
z nejnižšího počtu žáků výše jmenované škole 

               
 
5324/79RM/2014 - Žádost o prodloužení hudební produkce – Taneční večer, terasa restaurace  
                                Amerika, Padlých hrdinů 149/51, Havířov-Životice____________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
1. žádost pana Jonáše Šiřiny, vedoucího provozu restaurace Amerika,  
    Padlých hrdinů 149/51, Havířov-Životice o prodloužení hudební produkce  
    dne 6. 6. 2014 v době od 22:00 hod. do 24:00 hod.  
2. informaci, že žádost pana Jonáše Šiřiny nebyla podána ve stanovené  
    lhůtě 40 dnů před konáním akce 
 
s c h v a l u j e  
 
prodloužení hudební produkce dne 6. 6. 2014 v době od  22:00 hod.  
do 24:00 hod. v restauraci Amerika, Padlých hrdinů 149/51,  
Havířov-Životice pro konání Tanečního večera 
 
u k l á d á                                                            
 
informovat pořadatele pana Jonáše Šiřinu o povinnosti vyplývající z OZV  
č. 3/2007, tj.  oznámit občanům bydlícím v okolí restaurace Amerika,  
Padlých hrdinů 149/51, Havířov – Životice, konání Tanečního večera,  
a to minimálně 7 dnů předem  

   
           Z: vedoucí OŠK 
           T: květen 2014 
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5325/79RM/2014 - Schválení prodloužení trvání produkce celoměstské akce „Havířov        
                                v květech“, konané dne 21.6.2014___________________________________ 
 

Rada města Havířova  
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
časový scénář programu hlavního podia celoměstské akce „Havířov  
v květech 2014“ na náměstí Republiky, dne 21.6.2014, dle přílohy č. 1 
 
s c h v a l u j e  
 
prodloužení trvání produkce programu na náměstí Republiky akce „Havířov 
v květech“ dne 21.6.2014 od 22:00 hodin do 24:00 hodin, dle důvodové zprávy. 

     
          Z: ředitelka  
                                                                                                                           MKS Havířov 
          T: 21.6.2014 
 
 
5326/79RM/2014 - Souhlas zřizovatele s pořízením WORK  OUT – venkovního cvičiště  
                                  příspěvkovou organizací  Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov_ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov,  
IČ: 00306754, se sídlem Těšínská 1296/2a, Havířov-Podlesí, pořízení investičního 
majetku WORK OUT – venkovního cvičiště, v předpokládané pořizovací ceně 
400.000,- Kč bez DPH formou zapojení investičního fondu příspěvkové 
organizace.  

________________________________________________________________________________ 
 
5327/79RM/2014 - Souhlas zřizovatele k pořízení investičního majetku příspěvkovou  
                                Organizací Městská knihovna Havířov_______________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
příspěvkové organizaci Městská knihovna Havířov, Svornosti 86/2, budova G,  
Havířov - Město, IČ: 00601250: 
1. pořízení investičního majetku internetové stránky organizace v pořizovací  
    ceně 100 000,- Kč včetně DPH,  
2. zhotovení projektové dokumentace k investičním akcím zateplení budovy  
    Šrámkova 2, Havířov – Podlesí a zateplení půdních prostor budovy  
    na ul. Gen. Svobody 53, Havířov – Šumbark, a to formou zapojení  
    investičního fondu příspěvkové organizace  

________________________________________________________________________________ 
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5328/79RM/2014 - Souhlas s podáním a přijetím účelových dotací________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
podání a přijetí účelových dotací příspěvkovou organizací města Sociální 
služby města Havířova, Přemyslova 1618/12, Havířov – Podlesí  
(IČ 60 33 75 83) na projekty:  
- Vzdělávání profesního týmu pracoviště pečovatelské služby a denního  
  stacionáře ve výši 178 134,- Kč z rozpočtu Úřadu práce ČR, krajská  
  pobočka Ostrava 
- Pohybem a hrou k rozvoji fyzické a mentální stránky osobnosti klientů  
  odlehčovacích služeb „RoRýs“ ve výši 35 450,- Kč z rozpočtu  
  Nadace rozvoje zdraví. 

________________________________________________________________________________   
 
5329/79RM/2014 - Výroční zpráva o plnění smluv o dílo „Komplexní údržba veřejné zeleně  
                                 v okrscích č. 1 - 4“ za rok 2013_____________________________________  
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
výroční zprávu o plnění smluv o dílo „Komplexní údržba veřejné zeleně 
v okrscích č. 1- 4“ za rok 2013 dle přílohy 

________________________________________________________________________________ 
 
5330/79RM/2014 - Stavba č. 8013  Chodník Frýdecká  1. etapa – vyloučení  žadatele o účast__ 
   

Rada města Havířova 
 
v y l u č u j e  
 
ze zadávacího řízení č. UŘ/2/OIV/14 – „Chodník Frýdecká 1. etapa“      
společnost STASEKO PLUS s.r.o.,  Kytlická 780/12, Praha – Prosek,  
IČ: 258 53 473, z důvodu  nesplnění požadavků na kvalifikační předpoklady   
      
s c h v a l u j e  
 
vyzvat  k podání nabídky na veřejnou zakázku č. UŘ/2/OIV/14 – „Chodník  
Frýdecká 1. etapa“    níže uvedené zájemce o účast, kteří splnili požadavky  
na kvalifikační předpoklady v plném rozsahu:  
 
EUROVIA CS, a.s., Národní 10, Praha 1, IČ:  452 74 924   
ALPINE Bau CZ s.r.o., Jiráskova  613/13, Valašské Meziříčí, IČ:  451 92 286 
BERGER BOHEMIA a.s., Klatovská 410/167, 321 00, Plzeň – Litice,  
IČ: 453 57 269  
SATES MORAVA spol. s r.o., Železničního vojska 1386, Valašské Meziříčí, 
IČ: 60775530 
STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, Praha 5, IČ: 608 38 744 
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u k l á d á 
 
zaslat výpis rozhodnutí Mgr. Bc. Milanu Konečnému k zajištění dalšího 
postupu v zadávacím řízení 

                                                                                      Z: vedoucí OIV  
        T: 30.5.2014 

 
 
5331/79RM/2014 - „Centrum dopravní výchovy, dětské dopravní hřiště“ – zahájení   
                                otevřeného řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce  
                                a pověření realizací  zadávacího řízení_______________________________ 

   
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 

 
1. zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce  
    „Centrum dopravní výchovy, dětské dopravní hřiště“ (číslo stavby 6098) 
    rozdělení předmětu plnění na části: ne 
    následné zakázky (opce):   ne  
 
2. dílčí plnění:     ano (měsíční) 
    poskytnutí zálohy:     ne 
    čerpání dotace:    ne 
    přenesení daňové povinnosti   ne 
 
3. druh zadávacího řízení:   otevřené řízení   
 
4. výši požadované jistoty:   300.000,- Kč  
        
5. varianty nabídky:     ne 
 
6. dobu realizace veřejné zakázky:     

předpokládané zahájení:      druhá polovina měsíce 7/2014        
termín dokončení:             nejpozději do 90 dnů od předání  
                                                                       staveniště 

 
7. základní hodnotící kritérium:  nejnižší celková nabídková cena  
                                                                          v Kč bez DPH 

 
8. ostatní podmínky:      
    - požadavek na předložení pojistné smlouvy s pojistným plněním  
      v minimální výši 15.000.000,- Kč před podpisem smlouvy se zhotovitelem 
    - záruční doba 60 měsíců na celé dílo vč. zeleně 
    - následná povýsadbová péče o zeleň u náhradní výsadby po dobu 24 měsíců  
      od předání díla 
 
9. základní kvalifikační předpoklady:   

           - podle § 53 odst.1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění  
             pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) - čestným prohlášením  



 
 

USNESENÍ 
ze 79. schůze Rady města Havířova 

konané dne 21.5.2014 
 

23 

10. profesní kvalifikační předpoklady:   
             - výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis 
               z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, 
             - doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu   
               veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské  
               oprávnění či licenci na činnost odpovídající předmětu podnikání, tzn.  
               provádění staveb, jejich změn a odstraňování; oprávnění pro výkon  
               zeměměřičských činností a montáž, 
             - osvědčení o autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších  
               předpisů, pro obor dopravní stavby a pro obor pozemní stavby, 
             - oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností podle zákona                  
               č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů       
               souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.  

       
11. ekonomická a finanční způsobilost:         
      - čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou  
        zakázku 
 
12. technické kvalifikační předpoklady:     

             - seznam stavebních prací, provedených v posledních 5 letech, které svým  
               charakterem odpovídají předmětu této veřejné zakázky, včetně jedné  
               stavby dopravního hřiště v minimální hodnotě 3,5 mil. Kč bez DPH/1  
               stavba a dvou staveb budov občanské vybavenosti v minimální hodnotě  
               2,5 mil. Kč bez DPH/1 stavba. 

             Jestliže jedna reference splňuje více požadavků zadavatele na referenční  
             zakázky, lze tuto referenci použít pro prokázání všech bodů  
             specifikovaných výše. V tomto případě je však nutné ze strany dodavatele  
             dostatečně specifikovat, které požadavky danou referencí prokazuje a  
             v jakém rozsahu.    

 
13. jmenování členů komise pro otevírání obálek včetně náhradníků  
      členové        
      1. Ing. Pavol Jantoš     
      2. Ing. Radoslav Basel     
      3. Ing. Monika Medková (administrátor)   
      Náhradníci – Ing. Eduard Heczko, Ing. Miloš Klimeš, pí. Lenka Hučínová    
      (administrátor)  
       
14. jmenování členů hodnotící komise včetně náhradníků 
      člen     náhradník  
      1. Ing. Pavol Jantoš   Ing. Eduard Heczko 
      2. Ing. Radoslav Basel  Ing. Miloš Klimeš 
      3. Mgr. Magda Švédíková  Ing. Lenka Krejčová 
      4. Ing. Miroslav Mynář  Ing. Petr Boháček          
      5. Ing. Monika Medková  pí. Lenka Hučínová administrátor VZ 
 
15. zadávací lhůtu:       100 dní 
 
16. odůvodnění veřejné zakázky dle § 156 zákona ve znění přílohy č. 1  
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p o v ě ř u j e  
 
společnost VIOLETTE, s.r.o., se sídlem Tovární 1197/42a,  
Olomouc-Hodolany, IČ: 29242126, realizací zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku „Centrum dopravní výchovy, dětské dopravní hřiště“ v rozsahu § 151 
zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů;  
a posouzením kvalifikace uchazečů v rozsahu § 59 a násl.zákona 
 
u k l á d á 
 
zajistit odeslání oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných 
zakázek prostřednictvím společnosti VIOLETTE, s.r.o. 
 

           Z: vedoucí OIV 
          T: do 5 dnů ode dne       

            zrušení zadávacího  
            řízení 

                                                            
 
5332/79RM/2014 - UŘ/1/OIV/14 - „Odkanalizování částí města Havířova – III. etapa,  
                                Životice, Prostřední Suchá - ul. Hornosušská a Protější“ 
                                – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky__________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
r o z h o d l a  
 
1. o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku  
    UŘ/1/OIV/14 - „Odkanalizování částí města Havířova - III. etapa,  
    Životice, Prostřední Suchá – ul. Hornosušská a Protější“ od společnosti  
    „Odkanalizování části města Havířova – III. etapa – 2014“, (vedoucí  
    společník: OHL ŽS, a.s. se sídlem Burešova 938/17, 602 00 Brno – Veveří,  
    IČ: 463 42 796 a společník: VHS plus, Vodohospodářské stavby, s.r.o., se  
    sídlem tř. Masarykova 1197, 698 01 Veselí nad Moravou, IČ: 469 76 469),  
    s nabídkovou cenou 62.498.612,55 Kč bez DPH (75.623.321,19 Kč vč. DPH)  
 
2. o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky UŘ/1/OIV/14 -„Odkanalizování  
    částí města Havířova - III. etapa, Životice, Prostřední Suchá  
    – ul. Hornosušská a Protější“ takto:   
 
    2. místo: EUROVIA CS, a.s., Národní 10, 113 19 Praha 1, IČ: 452 74 924,  
                   s  nabídkovou cenou 64.894.862,50 Kč bez DPH  
                   (78.522.783,62 Kč vč. DPH)  
    3. místo: „Společnost GEOSAN – ZEPRIS“, (vedoucí společník: GEOSAN  
                   GROUP, a.s., se sídlem U Nemocnice 430, 280 25 Kolín III,  
                   IČ: 256 71 464 a společník: ZEPRIS s.r.o. se sídlem  
                   Mezi Vodami 639/27, 413 20 Praha 4, IČ 251 18 947),  
                   s nabídkovou cenou 67.089.936,55 Kč bez DPH  
                   (81.178.823,22 Kč vč. DPH)   
    4. místo: „Společnost Havířov“, (vedoucí společník: D.I.S., spol. s r.o.,  
                  se sídlem Křižíkova 3009/72a, 612 00 Brno – Královo Pole,  
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                  IČ: 469 75 616 a společník: ALPINE Bau CZ s.r.o. se sídlem  
                  Jiráskova 613/13, 757 43 Valašské Meziříčí, IČ: 451 92 286),  
                  s nabídkovou cenou 68.498.090,00 Kč bez DPH  
                  (82.882.688,90 Kč vč. DPH)  
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem smlouvy o dílo na 
realizaci veřejné zakázky UŘ/1/OIV/14 - „Odkanalizování částí města Havířova 
- III. etapa, Životice, Prostřední Suchá – ul. Hornosušská a Protější“ 
 
u k l á d á 
 
1. zajistit odeslání rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou  
    zakázku UŘ/1/OIV/14 - „Odkanalizování částí města Havířova - III. etapa,  
    Životice, Prostřední Suchá – ul. Hornosušská a Protější“ uchazečům  
    prostřednictvím společnosti AP INVESTING, s.r.o. 

                                            
  Z: vedoucí OIV 

          T: 05/2014 
 

2. předložit smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky UŘ/1/OIV/14  
    - „Odkanalizování částí města Havířova - III. etapa, Životice, Prostřední  
    Suchá – ul. Hornosušská a Protější“ k podpisu   

  
Z: vedoucí OIV 

          T: 06/2014 
 
 
5333/79RM/2014 - Zpráva o činnosti Komise životního prostředí RMH____________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
zprávu o činnosti Komise životního prostředí Rady města Havířova za rok 2013 
dle příloh č. 1 až č. 6  

________________________________________________________________________________ 
 
5334/79RM/2014 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Havířov_________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova 
rozhodnout pořídit změnu Územního plánu Havířov v souladu s ust. § 6 odst.  
5 písm. a) a ust. § 44 písm. a) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování  
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a to úpravu 
plochy pro územní rezervu silnice I/68, která zasahuje do plochy smíšené 
specifické SX, plochy přestavby s označením DS-P2 v k.ú. Dolní Suchá.    
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5335/79RM/2014 - ZPŘ/6/OIV/14 - „Sportovně rekreační areál, ul. Zemědělská, Dolní   
                                Datyně“ (č. stavby 13036) – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky____  
 

Rada města Havířova 
 
r o z h o d l a  
 
1. o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku  
    ZPŘ/6/OIV/14 - „Sportovně rekreační areál, ul. Zemědělská, Dolní Datyně“  
    (č. stavby 13036) od společnosti NORD MORAVA s.r.o., se sídlem  
    Hladnovská 2044/40, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, IČ: 27118649,  
    s nabídkovou cenou 7.900.770,70 Kč bez DPH (9.559.932,55 Kč vč. DPH) 
 
2. o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky ZPŘ/6/OIV/14 „Sportovně  
    rekreační areál, ul. Zemědělská, Dolní Datyně“ (č. stavby 13036) takto:  
  
    2. místo: PROSTAVBY, a.s., se sídlem Dědina 447, 683 54 Otnice,  
                   IČ: 27713130, s  nabídkovou cenou 7.927.612,69 Kč bez DPH  
                   (9.592.411,35 Kč vč. DPH) 
    3. místo: MORYS s.r.o., se sídlem Paskov, ul. Rudé armády č.p. 247,  
                   okres Frýdek-Místek, PSČ 739 21, IČ: 42864771, s nabídkovou  
                   cenou 8.050.379,10 Kč bez DPH (9.740.958,71 Kč vč. DPH) 
    4. místo: První KEY – STAV, a.s., se sídlem Třinec, Lánská 128,  
                   PSČ 739 61, IČ: 25385127, s nabídkovou cenou 8.401.185,- Kč  
                   bez DPH (10.165.433,85 Kč vč. DPH) 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem smlouvy o dílo na 
realizaci veřejné zakázky ZPŘ/6/OIV/14 - „Sportovně rekreační areál, ul. 
Zemědělská, Dolní Datyně“ (č. stavby 13036)   

 
u k l á d á 
 
1. zajistit odeslání rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou    
    zakázku ZPŘ/6/OIV/14 - „Sportovně rekreační areál, ul. Zemědělská, Dolní    
    Datyně“ (č. stavby 13036) uchazečům prostřednictvím společnosti  
    RECTE.CZ, s.r.o.  

                                            
Z:  vedoucí OIV 

         T:  05/2014 
 
2. předložit smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky ZPŘ/6/OIV/14  
    - „Sportovně rekreační areál, ul. Zemědělská, Dolní Datyně“  
    (č. stavby 13036) k podpisu   
  

Z: vedoucí OIV 
         T: 06/2014 
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5336/79RM/2014 - Nákup cisternové automobilové stříkačky - zahájení otevřeného řízení na 
                                nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky_____________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky  
    „Nákup cisternové automobilové stříkačky“ 
 
    rozdělení předmětu plnění na části:   ne 
    následné zakázky (opce):   ne  
 
2. dílčí plnění:     ne 
    poskytnutí zálohy:     ne 
    čerpání dotace:    ne 
    přenesení daňové povinnosti   ne 
 
3. druh zadávacího řízení:   otevřené řízení   
 
4. výši požadované jistoty:   100.000,- Kč 
        
5. varianty nabídky:     ne 
 
6. dobu realizace veřejné zakázky:     
 
    předpokládané zahájení:   polovina srpna 2014 
    termín dokončení:     nejpozději do 120 kalendářních   

                                                                                                          dnů ode dne podpisu smlouvy 
 
7. základní hodnotící kritérium:  nejnižší nabídková cena v Kč   
                                                                          včetně DPH 
8. ostatní podmínky:      
    - záruční lhůtu po dobu minimálně 120 měsíců na barevnou stálost, tvarovou   
       stálost a celistvost (praskání) na materiál nástavby (polyester vyztužený    
       skleněnými vlákny), minimálně 24 měsíců na veškeré požární příslušenství  
       a minimálně 36 měsíců na všechny ostatní části a příslušenství 
 
9. základní kvalifikační předpoklady:   
    - podle § 53 odst.1 písm. a) až k) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných  
      zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – zákonem  
      požadovanými doklady 
 
10. profesní kvalifikační předpoklady:   
      - výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis   
        z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán 
      - doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu  
        veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské  
        oprávnění či licenci 
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11. ekonomickou a finanční způsobilost:         
      - čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou  
         zakázku 
 
12. technické kvalifikační předpoklady:     
      - seznam významných dodávek a osvědčení objednatelů o dodání  
        minimálně 4 cisternových automobilových stříkaček v minimální ceně  
        4.000.000,- Kč bez DPH/1 cisternová   automobilová stříkačka   
        v posledních 3 letech 
 
13.  jmenování členů hodnotící komise včetně náhradníků  
       člen      náhradník 
       1. Ing. Eduard Heczko  Ing. Pavol Jantoš 
       2. npor. Ing. Pavel Haas  npor. Ing. Pavel Budina 
       3. pprap. Mojmír Stachura  nprap. Petr Hrušovský 
       4. Vlastimil Bičej   Ing. Jiří Pacák 
       5. Bc. Alena Kleinbauerová Lucie Jonsztová, DiS. 
 
14. zadávací lhůtu:       100 dní 
 
15. odůvodnění veřejné zakázky dle § 156 zákona ve znění přílohy č. 1 
 
p o v ě ř u j e  
 
1. hodnotící komisi výkonem funkce komise pro otevírání obálek s nabídkami  
    v rozsahu § 71 a násl. zákona 
 
2. hodnotící komisi posouzením kvalifikace uchazečů v rozsahu § 59 a násl.  
    zákona  
 
3. předsedu či místopředsedu hodnotící komise podpisem výzvy k vysvětlení  
    nabídky dle § 76 odst. 3 a dle § 77 odst. 1 zákona 
 
4. Ing. Zdeňka Osmanczyka, primátora města, podpisem zadávací dokumentace  
    na veřejnou zakázku, odůvodnění veřejné zakázky, dodatečných informací  
    k zadávacím podmínkám, oznámení o podání nabídky po lhůtě a výzvy  
    k doplnění či objasnění prokázání kvalifikace  
 
5. vedoucí odboru právních služeb svoláním prvního jednání hodnotící komise 

 
 
5337/79RM/2014 - Depos Horní Suchá, a.s. – informace o konání řádné valné hromady______ 
           

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
1. termín konání řádné valné hromady společnosti Depos Horní Suchá, a.s.,  
    IČ: 47677287,     dne 6.6.2014 v 9:00 hodin v sídle společnosti  
    Solecká 1321/1, 735 35  Horní Suchá  
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2. program řádné valné hromady ve znění Přílohy č. 1  
3. návrhy usnesení valné hromady ve znění Přílohy č. 2 
 
u k l á d á   
 
1. zástupci města hlasovat v jednotlivých bodech programu takto: 
    bod 2. - Volba orgánů valné hromady – hlasovat pro zvolení osob dle návrhu     
                  představenstva 
    bod 5. - Schválení roční účetní závěrky 2013 – hlasovat pro schválení účetní  
                 závěrky dle  Přílohy č. 2 a Přílohy č. 3 
                 Rozdělení zisku za rok 2013 – hlasovat pro schválení dle Přílohy č. 2  
                 a Přílohy č. 4 
    bod 6. - Schválení Stanov – hlasovat pro schválení Stanov dle Přílohy č. 2   
                 a Přílohy č. 5 Schválení smluv o výkonu funkce pro člena  
                 představenstva a dozorčí rady  - hlasovat pro schválení smluv  
                 dle Přílohy č. 2, Přílohy č. 6 a Přílohy č. 7 
    bod 7. - Volba člena dozorčí rady – hlasovat pro zvolení člena dozorčí rady  
                 dle návrhu představenstva   
 
2. zástupci města sdělit na valné hromadě bankovní spojení pro výplatu podílu     
    na zisku:  příjmový účet města č. 19-1721604319/0800  

 
 
5338/79RM/2014 - Požadavek na změnu OZV č. 6/2013 o stanovení míst, na kterých mohou   
                                být provozovány  sázkové hry, loterie a jiné podobné hry_______________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
žádost o změnu Obecně závazné vyhlášky č. 6/2013, o stanovení míst, 
na kterých mohou být provozovány sázkové hry, loterie a jiné podobné hry,  
dle přílohy 1 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
vzít na vědomí žádost o změnu Obecně závazné vyhlášky č. 6/2013, o 
stanovení míst, na kterých mohou být provozovány sázkové hry, loterie a jiné 
podobné hry, dle přílohy 1  
neschválit změnu Obecně závazné vyhlášky č. 6/2013, o stanovení míst, na 
kterých mohou být provozovány sázkové hry, loterie a jiné podobné hry 

________________________________________________________________________________ 
 
5339/79RM/2014 - Schválení zahraniční pracovní cesty do partnerského města Turčianske  
                                Teplice na Slovensku______________________________________________ 
   

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
na základě pozvání vedení partnerského města Turčianske Teplice na 
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Slovensku na celoměstskou akci „Dni Turca“ zahraniční pracovní cestu  
p. Ivaně Kožmínové, člence Zastupitelstva města Havířova  
ve dnech 13. – 15.6.2014  

________________________________________________________________________________ 
 
5340/79RM/2014 - Schválení zahraniční pracovní cesty do partnerského města Omiš  
                                v Chorvatsku____________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
zahraniční pracovní cestu do Chorvatska ve dnech 3. – 7.7.2014  
pro Ing. Eduarda Heczka, náměstka primátora pro ekonomiku  
a správu majetku a MUDr. Milana Hladíka, člena Zastupitelstva města 
Havířova na zahájení 48. Festivalu dalmátských kapel v Omiši 

________________________________________________________________________________ 
 
5341/79RM/2014 - Schválení zahraniční pracovní cesty do partnerského města  
                                Jastrzębia–Zdrój v Polsku_________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
zahraniční pracovní cestu do Polska ve dnech 14. – 15.6. 2014  
pro Ing. Eduarda Heczka, náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku 
a RSDr. Josefa Slowika, CSc., člena Komise pro regionální spolupráci a 
partnerské vztahy  RMH, za účelem účasti na Dnech Jastrzębia–Zdrój 

________________________________________________________________________________ 
 
5342/79RM/2014 - Schválení zahraniční pracovní cesty do partnerského města  
                                Zagorje ob Savi ve Slovinsku_______________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
zahraniční pracovní cestu do Slovinska ve dnech 31.7. – 3.8.2014  
pro Ing. Eduarda Heczka, náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku 
a Ing. Pavola Jantoše, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj 
na Městské slavnosti Zagorje ob Savi 

________________________________________________________________________________ 
 
5343/79RM/2014 - Partnerství v rámci projektu do OP LZZ_____________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
partnerství bez finančního příspěvku se spol. Fairway, o.s. 
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v rámci projektu „Úspěšný start – krok ke kariéře“ v rámci výzvy Ministerstva 
práce a sociálních věcí ČR a v rámci Operačního programu Lidské zdroje a 
zaměstnanost, kdy statutární město v roli partnera projektu se bude podílet na 
jeho realizaci v následujících klíčových aktivitách: 
- Přípravná fáze projektu – spolupráce při výběru vhodných kandidátů pro   
  zapojení do projektu; vytipování vhodných prostor pro zřízení konzultačního  
  centra; spolupráce při zajištění a koordinaci workshopů; publicita projektu. 
- Zprostředkování zaměstnání, samostatně výdělečná činnost – vytipování a  
  vytvoření pracovních míst na zkoušku v městských či příspěvkových  
  organizacích  statutárního města  
 
p o v ě ř u j e 
 
pana Ing. Pavola Jantoše, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, 
podpisem prohlášení o partnerství a ostatních nezbytných dokumentů týkajících 
se realizace projektu 
 

Z: vedoucí OSR 
T: 28.05.2014  

 
 
5344/79RM/2014 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova___________ 
 

Rada města Havířova  
  
b e r e   n a   v ě d o m í  
  
informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova, které budou 
řešeny v rámci pracovního pořádku Magistrátu města Havířova 

 
 
5345/79RM/2014 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti   
                                valné hromady - Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu  
                                jejího majetku za rok 2013_________________________________________    
 

Rada města Havířova  
jako jediný společník vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zák.  
č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích) působnost valné hromady společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o.,  
se sídlem Havířov-Město, K Zámečku 243/2, PSČ 736 01, IČ: 25 38 55 34, 
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C,  
vložka 17305 
 
s c h v a l u j e 
 
Zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013  
ve znění dle příloh č.1 až 3  
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b e r e   n a   v ě d o m í  
 
1. Plán údržby a investic na rok 2014 dle přílohy č. 1 
2. Podnikatelský záměr na rok 2014 dle přílohy č. 1 

 
 
5346/79RM/2014 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti   
                                valné hromady - Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou  
                                ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou   
                                ovládající osobou za rok 2013_______________________________________ 
 

Rada města Havířova  
jako jediný společník vykonávající ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 zák.  
č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích) působnost valné hromady společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o.,  
se sídlem Havířov-Město, K Zámečku 243/2, PSČ 736 01, IČ: 25 38 55 34, 
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C,  
vložka 17305 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 

 
Zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi 
ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2013 
dle přílohy, s úpravou v čl. 4 písm. B bod 1. Kde se částka 277 000,- Kč mění 
na 278 000,- Kč.    

________________________________________________________________________________ 
 
5347/79RM/2014 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti  
                                valné hromady – Vyjádření dozorčí rady společnosti___________________ 
 

Rada města Havířova  
jako jediný společník vykonávající ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 
90/2012 Sb., o obchodní společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích) působnost valné hromady společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o., se 
sídlem Havířov-Město, K Zámečku 243/2, PSČ 736 01, IČ: 25 38 55 34, 
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C, vložka 
17305,  
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
vyjádření dozorčí rady společnosti: 
1. o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2013 
2. o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku za rok 2013 
3. o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobu ovládanou  
    a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou  
    za rok 2013 
4. k návrhu odměn orgánům společnosti 
5. o výsledcích kontrolní činnosti dle přílohy 

________________________________________________________________________________ 
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5348/79RM/2014 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti   
                                valné hromady – Schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2013_______  
             

Rada města Havířova  
jako jediný společník vykonávající ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 zák.  
č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích) působnost valné hromady společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o.,  
se sídlem Havířov-Město, K Zámečku 243/2, PSČ 736 01, IČ: 25 38 55 34, 
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C,  
vložka 17305  
 
s c h v a l u j e 
 
Řádnou roční účetní závěrku za rok 2013 ve znění dle příloh č.1 a č.2    

________________________________________________________________________________ 
 
5349/79RM/2014 - Oznámení střetu zájmu u projednávaného bodu č. 44 – p. Eva Radová____ 
 

Rada města Havířova 
  
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
oznámení p. Evy Radové, členky dozorčí rady společnosti ZÁMEK Havířov, 
s.r.o., o střetu zájmu ve věci rozhodování o rozdělení zisku společnosti za rok 
2013 a o rozdělení odměn orgánům společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o. 
 
s c h v a l u j e  
 
vyloučení členky RMH p. Evy Radové z rozpravy a rozhodování o 
projednávaném bodu č. 44 schváleného programu 79. schůze Rady města 
Havířova, konané dne 21.5.2014 

 
 
5350/79RM/2014 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti   
                                valné hromady – Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2013 a o  
                                rozdělení odměn orgánům společnosti________________________________  
 

Rada města Havířova  
jako jediný společník vykonávající ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 
90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích) působnost valné hromady společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o., se 
sídlem Havířov-Město, K Zámečku 243/2, PSČ 736 01, IČ: 25 38 55 34, 
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C, vložka 
17305 (dále jen „společnost“) 
 
s c h v a l u j e  
 
v souladu s ustanovením čl. VIII. Společenské smlouvy rozdělení zisku 
společnosti za rok 2013 a rozdělení odměn orgánům společnosti dle návrhu ve 
znění dle přílohy č. 1 a č. 2 s úpravou odměn pro členy dozorčí rady společnosti  
dle návrhu člena RMH 

________________________________________________________________________________ 
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5351/79RM/2014 - Oznámení střetu zájmu u projednávaného bodu č. 45 – p. Eva Radová____ 
 

Rada města Havířova  
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
oznámení p. Evy Radové, jako členky dozorčí rady společnosti ZÁMEK 
Havířov, s.r.o., o střetu zájmu ve věci při rozhodování o nových smlouvách o 
výkonu funkce člena orgánu společnosti a výši měsíčních odměn za výkon 
funkce 
 
s c h v a l u j e  
 
vyloučení členky RMH p. Evy Radové z rozpravy a rozhodování o 
projednávaném bodu č. 45 schváleného programu 79. schůze Rady města 
Havířova, konané dne 21.5.2014 

 
 
5352/79RM/2014 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. – rozhodnutí jediného společníka v působnosti  
                                valné hromady – Schválení smluv o výkonu funkce_____________________    
          

Rada města Havířova  
jako jediný společník vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 
90/2012 Sb., o obchodních korporacích, působnost valné hromady společnosti 
ZÁMEK Havířov, s.r.o., se sídlem Havířov-Město, K Zámečku 243/2, PSČ 736 
01, IČ: 25385534, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, 
v oddíle C, vložka 17305  
 
s c h v a l u j e  
 
1. smlouvu o výkonu funkce jednatele, vč. výše odměny 25 000,- Kč/měsíčně  
    do 31.5.2014  a 15 000,- Kč/měsíčně  od 1.6.2014, ve znění přílohy č. 1, s  
    touto úpravou textu v čl. IX odst. 3: 
    „Jednatel je povinen bez zbytečného odkladu poté, co mu z jakéhokoliv  
    důvodu zanikne funkce, vrátit pověření k jednání za společnost, jehož  
    platnost a účinnost zanikne současně se zánikem funkce ve společnosti.“ 
    pro jednatele společnosti: Ing. Věroslava Ryšku a Libora Čtvrtku 
2. smlouvu o výkonu funkce předsedy dozorčí rady, vč. výše odměny,  
    ve znění přílohy č. 2 pro předsedu dozorčí rady: Miroslava Kronenberga 
3. smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady, vč. výše odměny, ve znění  
    přílohy č. 3 pro členky dozorčí rady: Evu Radovou a Jaroslavu Konečnou 

________________________________________________________________________________ 
 
5353/79RM/2014 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. – rozhodnutí jediného společníka v působnosti  
                                valné hromady – Změna zakladatelského dokumentu___________________   
   

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e  
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Zastupitelstvu města Havířova  
schválit změnu společenské smlouvy společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o.  
se sídlem Havířov- Město, K Zámečku 243/2, PSČ 736 01, IČ: 25385534,  
ve znění přílohy č. 1 
 
Rada města Havířova 
jako jediný společník vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zák.  
č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích), působnost valné hromady společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o.,  
se sídlem Havířov-Město, K Zámečku 243/2, PSČ 736 01, IČ: 25385534, 
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C,  
vložka 17305  
 
s c h v a l u j e  
 
změnu společenské smlouvy společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o. ve znění 
přílohy č. 1  s těmito úpravami: 
čl. III zní: 
„Předmětem podnikání společnosti je: 
a) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského 
zákona, 
b) hostinská činnost.“ 
čl. VIII odst. 3. zní: 
„Oba jednatelé jsou oprávněni jednat za společnost samostatně. Při 
podepisování za společnost jednatel k obchodní firmě společnosti připojí svůj 
podpis.“ 
čl. XIV vkládá se nový odst. 2, který zní: 
„Právní poměry této společnosti se řídí právem České republiky, jejími obecně 
závaznými právními předpisy, a to ve všech věcech touto společenskou 
smlouvou  neupravených, zejména příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku a zákona o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů a 
předpisů souvisejících.“ 
čl. XV odst. 1. zní: 
„Tato společenská smlouva byla schválena Radou města Havířova, 
v působnosti valné hromady společnosti, usnesením čís. 5353/79RM/2014 
ze dne 21.5.2014 a tímto dnem nabývá platnosti a účinnosti mimo ustanovení 
článku XIV odst. 2 této společenské smlouvy, které nabývá účinnosti až 
zveřejněním v obchodním rejstříku.“  
 
p o v ě ř u j e 
 
Ing. Pavola Jantoše, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem 
společenské smlouvy společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o.  

 
          Z: vedoucí OPS 
          T: červen 2014 
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u k l á d á  
 
předložit Radě města Havířova informaci o doručení změny společenské 
smlouvy společnosti do sbírky listin v obchodním rejstříku u Krajského soudu 
v Ostravě 
 

Z: jednatelé ZÁMEK     
     Havířov 

          T: 23.7.2014 
________________________________________________________________________________ 
 
5354/79RM/2014 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka   
                                v působnosti valné hromady – Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti   
                                a stavu jejího majetku za rok 2013__________________________________ 
 

Rada města Havířova  
jako jediný společník vykonávající ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 zák.  
č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích) působnost valné hromady společnosti Městská realitní agentura, 
s.r.o. , se sídlem Havířov-Město, U Lesa 865/3a, PSČ 736 01, IČ: 64084744, 
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C,  
vložka 8631, (dále jen „MRA, s.r.o.“ nebo  „společnost“)  
 
s c h v a l u j e 
 
Zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2013 
ve znění dle přílohy č. 1 

________________________________________________________________________________ 
 
5355/79RM/2014 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka  
                                v působnosti valné hromady – Zpráva o vztazích mezi ovládající  
                                a ovládanou osobou a vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami   
                                ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2013_____________________ 
 

Rada města Havířova  
jako jediný společník vykonávající ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 zák.  
č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích) působnost valné hromady společnosti Městská realitní agentura, 
s.r.o., se sídlem Havířov-Město, U Lesa 865/3a, PSČ 736 01, IČ: 64084744, 
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C,  
vložka 8631, (dále jen „MRA, s.r.o.“ nebo  „společnost“)  
 
b e r e  n a  v ě d o m í  
 
Zprávu vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a vztazích mezi ovládanou 
osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2013 
ve znění dle přílohy č.1 

________________________________________________________________________________ 
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5356/79RM/2014 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka   
                                v působnosti valné hromady – Vyjádření dozorčí rady společnosti o   
                                přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2013, o přezkoumání návrhu  
                                na rozdělení zisku za rok 2013, o přezkoumání zprávy o vztazích mezi   
                                ovládající a ovládanou osobou a vztazích mezi ovládanou osobou a   
                                ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2013,   
                                k návrhu odměn orgánům společnosti a o výsledcích kontrolní činnosti____  
 

Rada města Havířova  
jako jediný společník vykonávající ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 
90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích) působnost valné hromady společnosti Městská realitní agentura, 
s.r.o. , se sídlem Havířov-Město, U Lesa 865/3a, PSČ 736 01, IČ: 64084744, 
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C, vložka 
8631, (dále jen „MRA, s.r.o.“ nebo  „společnost“)  
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
Vyjádření dozorčí rady společnosti dle přílohy č. 1 
- o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2013 
- o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku za rok 2013 
- o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou  
   a vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou     
   ovládající osobou za rok 2013k návrhu odměn orgánům společnosti  
- o výsledcích kontrolní činnosti  

 
 
5357/79RM/2014 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka   
                                v působnosti valné hromady – Schválení roční účetní závěrky za rok 2013_ 
 

Rada města Havířova  
jako jediný společník vykonávající ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 zák.  
č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích) působnost valné hromady společnosti Městská realitní agentura, 
s.r.o., se sídlem Havířov-Město, U Lesa 865/3a, PSČ 736 01, IČ: 64084744, 
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C,  
vložka 8631, (dále jen „MRA, s.r.o.“ nebo  „společnost“)  
 
s c h v a l u j e  
 
Řádnou účetní závěrku za rok 2013 dle příloh č. 1 až 4 

________________________________________________________________________________ 
 
5358/79RM/2014 - Oznámení střetu zájmu u projednávaného bodu č. 51 – Ing. Jiří Šebesta  
                                a Mgr. Rudolf Šimek______________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
  
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
oznámení Ing. Jiřího Šebesty, jednatele MRA,s.r.o. a Mgr. Rudolfa Šimka, 
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člena dozorčí rady MRA,s.r.o.,  o jejich střetu zájmu při rozhodování o 
rozdělení zisku společnosti za rok 2013 a rozdělení odměn orgánům společnosti 
 
s c h v a l u j e  
 
vyloučení členů RMH Ing. Jiřího Šebesty a Mgr. Rudolfa Šimka z rozpravy a 
rozhodování o projednávaném bodu č. 51 schváleného programu 79. schůze 
Rady města Havířova, konané dne 21.5.2014 

 
 
5359/79RM/2014 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka  
                                v působnosti valné hromady – Rozdělení zisku společnosti za rok 2013  
                                a rozdělení odměn orgánům společnosti______________________________ 
           

Rada města Havířova  
jako jediný společník vykonávající ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 zák.  
č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích) působnost valné hromady společnosti Městská realitní agentura, 
s.r.o., se sídlem Havířov-Město, U Lesa 865/3a, PSČ 736 01, IČ: 64084744, 
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C,  
vložka 8631, (dále jen „MRA, s.r.o.“ nebo  „společnost“)  
 
s c h v a l u j e  
 
Rozdělení zisku společnosti za rok 2013 a rozdělení odměn orgánům 
společnosti ve znění dle přílohy č. 1 

________________________________________________________________________________ 
 
5360/79RM/2014 - Oznámení střetu zájmu u projednávaného bodu č. 52 – Ing. Jiří Šebesta  
                                a Mgr. Rudolf Šimek_____________________________________________ 
 

Rada města Havířova  
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
oznámení Ing. Jiřího Šebesty, jednatele MRA,s.r.o. a Mgr. Rudolfa Šimka, 
člena dozorčí rady MRA,s.r.o., o jejich střetu zájmu při schválení  smluv o 
výkonu funkce 
 
s c h v a l u j e  
 
vyloučení členů RMH Ing. Jiřího Šebesty a Mgr. Rudolfa Šimka z rozpravy a 
rozhodování o projednávaném bodu č. 52 schváleného programu 79. schůze 
Rady města Havířova, konané dne 21.5.2014 

 
 
5361/79RM/2014 - Městská realitní agentura,s.r.o. – rozhodnutí jediného společníka   
                                v působnosti valné hromady – Schválení smluv o výkonu funkce_________    
 

Rada města Havířova  
jako jediný společník vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 
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90/2012 Sb., o obchodních korporacích, působnost valné hromady společnosti 
Městská realitní agentura, s.r.o., se sídlem Havířov-Město, U Lesa 865/3a, PSČ 
736 01, IČ: 64084744, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu 
v Ostravě, v oddíle C, vložka 8631 
 
s c h v a l u j e  
 
1. smlouvu o výkonu funkce jednatele, vč. výše odměny, ve znění přílohy č. 1,   
    s touto  úpravou: 
    čl. IX odst. 3. zní: 
    „ Jednatel je povinen bez zbytečného odkladu poté, co mu z jakéhokoliv  
    důvodu zanikne funkce, vrátit pověření k jednání za společnost, jehož  
    platnost a účinnost zanikne současně se zánikem funkce ve společnosti.“ 
    pro jednatele společnosti: Ing. Jiřího Šebestu  a  Petra Robosze 
2. smlouvu o výkonu funkce předsedy dozorčí rady, vč. výše odměny, ve znění  
    přílohy č. 2 pro předsedu dozorčí rady: JUDr. Bronislava Bujoka 
3. smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady, vč. výše odměny, ve znění  
    přílohy č. 3 pro členy dozorčí rady: Jiřího Šorala, Mgr. Rudolfa Šimka,  
    Ing. Karla Šlachtu a Mgr. Petra Chomu 

________________________________________________________________________________ 
 
5362/79RM/2014 - Městská realitní agentura,s.r.o. – rozhodnutí jediného společníka   
                                v působnosti valné hromady – Změna zakladatelského dokumentu_______   
 

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit změnu zakladatelské listiny společnosti Městská realitní agentura, 
s.r.o. se sídlem Havířov- Město, U Lesa 865/3a, PSČ 736 01, IČ: 64084744,  
ve znění přílohy č. 1 
 
Rada města Havířova  
jako jediný společník vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 
90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích), působnost valné hromady společnosti Městská realitní agentura, 
s.r.o., se sídlem Havířov-Město, U Lesa    865/3a, PSČ 736 01, IČ: 64084744, 
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu    v Ostravě, v oddíle C, 
vložka 8631  
 
s c h v a l u j e  
 
změnu zakladatelské listiny společnosti Městská realitní agentura, s.r.o., ve 
znění přílohy č. 1 a s těmito úpravami: 
čl. VIII odst. 3 zní:  
„ Oba jednatelé jsou oprávněni jednat za společnost samostatně. Při 
podepisování za společnost jednatel k obchodní firmě společnosti připojí svůj 
podpis.“ 
čl. VIII odst. 5 zní: 
„U zakázek, pohledávek a závazků nad 500.000,- Kč je povinen jednat za 
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společnost alespoň jeden jednatel vždy společně s ředitelem společnosti 
zřízeným podle článku XIII této zakladatelské listiny. Jednatelé mohou 
k jednání za společnost společně písemně pověřit ředitele společnosti, avšak 
nejvýše v rozsahu oprávnění jednoho jednatele;  u zakázek, pohledávek a 
závazků nad 500.000,- Kč s ředitelem jedná společně nejméně jeden jednatel.“  
čl. XV vkládá se nový odst. 2, který zní: 
„Právní poměry této společnosti se řídí právem České republiky, jejími obecně 
závaznými právními předpisy, a to ve všech věcech touto zakladatelskou listinou 
neupravených, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a 
zákona o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů a předpisů 
souvisejících.“ 
čl. XVI odst. 1 zní: 
„Tato zakladatelská listina byla schválena Radou města Havířova, v působnosti 
valné hromady společnosti, usnesením čís. 5362/79RM/2014 ze dne 21. 5. 2014 
a tímto dnem nabývá platnosti a účinnosti mimo ustanovení článku XV odst. 2. 
této zakladatelské listiny, které nabývá účinnosti až zveřejněním v obchodním 
rejstříku.“ 
 
p o v ě ř u j e 
 
Ing. Pavola Jantoše, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem 
zakladatelské listiny společnosti Městská realitní agentura, s.r.o. 

          
                      Z: vedoucí OPS 

T: červen 2014 
 
u k l á d á  
 
předložit Radě města Havířova informaci o doručení změny zakladatelské 
listiny společnosti do sbírky listin v obchodním rejstříku u Krajského soudu 
v Ostravě 

Z: jednatelé  MRA 
T: 23.7.2014 

________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
………………………………….....                                                 ...…..…….……………………... 
 
Ing. Zdeněk OSMANCZYK     Ing. Eduard HECZKO                            
primátor města       náměstek primátora             
         pro ekonomiku a správu majetku 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UUU   SSS   NNN   EEE   SSS   EEE   NNN   ÍÍÍ   
z 80. schůze Rady města Havířova 

konané dne 4.6.2014 

 
v zasedací místnosti Rady města Havířova 

na Magistrátu města Havířova 
ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město 

ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE 
a od 13:30 hod. 

Zámek Havířov, s.r.o., K Zámečku 2/243, Havířov 
 
 

I.část 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Č.jed.    KP/39 668/Míš/2014 
 
V Havířově dne 12.6.2014 
Zapsala:    Vladimíra Mikulášová, referent oddělení KP 
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PP  ŘŘ  EE  HH  LL  EE  DD      UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
přijatých na 80. schůzi Rady města Havířova, konané dne 4.6.2014 – I. část 

 

 
5363/80RM/2014 - Určení ověřovatelů zápisů a skrutátora pro 80. schůzi RMH,  

         konanou dne 4.6.2014 
 
5364/80RM/2014 - Schválení ověření zápisů ze 79. schůze Rady města Havířova 
 
5365/80RM/2014 - Schválení programu 80. schůze RMH, konané dne 4.6.2014 
 
5366/80RM/2014 - Kontrola plnění usnesení RMH 
 
5367/80RM/2014 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku  
                                 a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově  
 
5368/80RM/2014 - Záměry statutárního města Havířova pronajmout byty 
 
5369/80RM/2014 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 
 
5370/80RM/2014 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí nájmu 

bytů 
 
5371/80RM/2014 - Hospodářská činnost města Havířova r. 2014 – 1. úprava 
           
5372/80RM/2014 - Závěrečný účet města Havířova, vyúčtování hospodaření a finanční  

vypořádání města Havířova za rok 2013, účetní závěrka města Havířova 
sestavená k 31.12.2013 

 
5373/80RM/2014 - Návrh úprav rozpočtu II. na rok 2014 – rozpočtová opatření č. 33. – 58. 
 
5374/80RM/2014 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období  

leden – duben 2014 
 
5375/80RM/2014 - Úvěrový rámec – finanční toky 
 
5376/80RM/2014 - Žádost příspěvkové organizace Mateřská škola Havířov – Podlesí,  

Čelakovského 4/1240 o souhlas s převodem částky 30 000,- Kč  
z rezervního fondu do fondu investičního 

 
5377/80RM/2014 - Záměr prodeje  pozemku pod stavbou garáže, k.ú. Bludovice      
 
5378/80RM/2014 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1406/1, k.ú. Prostřední Suchá 
 
5379/80RM/2014 - Záměr směny pozemků a zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům  

k.ú. Dolní Suchá v rámci stavby„Příprava polyfunkčního území areálu 
bývalého dolu Dukla“            

 
5380/80RM/2014 - Zrušení záměru prodeje nemovité věci – pozemku parc. č. 2324  

a objektu č.p. 1102, k.ú. Havířov-Město – bývalé ZŠ Mánesova 
    
       



 
 

USNESENÍ 
z 80. schůze Rady města Havířova 

konané dne 4.6.2014 
 

3 

5381/80RM/2014 - Prodej části nemovité věci – zastavěného pozemku a samostatné přístavby  
zdravotního střediska na Dlouhé tř. č. p. 1134/83, Havířov-Podlesí 

         
5382/80RM/2014 - Prodej části pozemku parc.č.  249, k.ú. Bludovice 
          
5383/80RM/2014 - Prodej pozemku parc.č. 366/3, k.ú. Havířov – město 
        
5384/80RM/2014 - Odkoupení areálu hotelového domu Merkur, včetně pozemků 
 
5385/80RM/2014 - Výkup pozemku parc. č. 1360,  k. ú. Bludovice - účelová komunikace  

v lokalitě U Stružníku   
 

5386/80RM/2014 - Dodatek č. 2 k Dohodě o vzájemných vztazích vlastníků provozně  
souvisejících kanalizací č. 2/OKS/2012       

 
5387/80RM/2014 - Výkup pozemku v k.ú. Dolní Datyně –paní Monika Vrbacká            
 
5388/80RM/2014 - Nabídka na odkoupení pozemku parc.č. 1698/1, k.ú. Šumbark   
 
5389/80RM/2014 - Zřízení pozemkové  služebnosti k pozemkům k.ú. Dolní Suchá, v rámci  

stavby „Příprava polyfunkčního území areálu bývalého dolu Dukla“     
  
5390/80RM/2014 - Vypořádání dokončených stok v rámci stavby  

„Odkanalizování Havířova – části města Prostřední Suchá, Dolní Suchá, 
Dolní Datyně a Bludovice“ - II. část            

 
5391/80RM/2014 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Rekonstrukce silnice III/4745    

Havířov – U Šimaly“  
             
5392/80RM/2014 - Uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o budoucí realizaci a financování stavby  

„Rekonstrukce sil. III/4745 Havířov – U Šimaly“ 
  
5393/80RM/2014 - Smlouva o spolupráci  mezi statutárním městem Havířov,  

společností Asental Land, s.r.o.  a  společností Dalkia Česká republika, a.s.   
 
5394/80RM/2014 - Žádost o umístění telekomunikačního zařízení  
 
5395/80RM/2014 - Majetkové vypořádání se Svazkem měst a obcí okresu Karviná 
 
5396/80RM/2014 - Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 1374/63, k.ú. Šumbark 
 
5397/80RM/2014 - Záměr výpůjčky části pozemku parc.č. 1405/9, k.ú. Prostřední Suchá 
 
5398/80RM/2014 - Záměr výpůjčky části pozemku parc.č.  4055, k.ú. Havířov - město 
 
5399/80RM/2014 - Záměr výpůjčky části pozemku parc.č. 144, k.ú. Bludovice 
                     
5400/80RM/2014 - Záměr pronájmu části nemovité věci  
 
5401/80RM/2014 - Výsledek veřejných soutěží 

Obecný záměr pronájmu části nemovité věci 
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5402/80RM/2014 - Pronájmy částí nemovitých věcí  
 
5403/80RM/2014 - Ukončení nájmu části nemovité věci dohodou  
 
5404/80RM/2014 - Výpovědi nájemních smluv 
 
5405/80RM/2014 - Souhlas zřizovatele k pronájmu nebytových prostor 
 
5406/80RM/2014 - Předání dlouhodobého majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím 

a darování movitých věcí příspěvkovým organizacím 
           
5407/80RM/2014 - Zpráva o činnosti Komise pro regionální spolupráci a partnerské  

vztahy RMH 
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UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ 
z 80. schůze Rady města Havířova, konané dne 4.6.2014 – I. část 

 
5363/80RM/2014 - Určení ověřovatelů zápisů a skrutátora pro 80. schůzi RMH,  
                                konanou dne 4.6.2014_____________________________________________ 
 

Rada města Havířova  
  
u r č u j e  
 
jako ověřovatele zápisů z 80. schůze Rady města Havířova,  
konané dne 4.6.2014 

                                 Mgr. Rudolfa Šimka 
p. Evu Radovou 

v o l í  
 
jako skrutátora hlasů  pro jednání jediného společníka v působnosti  
valné  hromady  

                    Bc. Daniela Pawlase 
________________________________________________________________________________ 
 
5364/80RM/2014 - Schválení ověření zápisů ze 79. schůze Rady města Havířova____________ 
 

Rada města Havířova  
 
b e r e   n a   v ě d o m í   
 
zprávy ověřovatelů zápisů z 79. schůze Rady města Havířova, konané  
dne 21.5.2014  

________________________________________________________________________________ 
 
5365/80RM/2014 - Schválení programu 80. schůze RMH, konané dne 4.6.2014_____________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
program 80. schůze Rady města Havířova, konané dne 4.6.2014  
dle upravené přílohy  

________________________________________________________________________________ 
 
5366/80RM/2014 - Kontrola plnění usnesení RMH_____________________________________ 
 

Rada města Havířova 
  
b e r e   n a   v ě d o m í   
  
zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova  
 
s c h v a l u j e 
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prodloužení termínů splnění usnesení: 
 

5277/78RM/2014 Uzavření dodatku č. 1 mandátní smlouvy s Městskou 
realitní agenturou, s.r.o., uzavřené dle § 566 a násl. zák. 
č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů 

        v y p o u š t í 
 

4217/62RM/2013 Rekonstrukce bytové jednotky č.7 o vel. 1+5 na ul. Mládí 
1100/10 v Havířově-Šumbarku na bytové jednotky o vel. 
1+2   

4218/62RM/2013 Rekonstrukce bytové jednotky č.15 o vel. 1+5 na ul. 
Mládí 1143/20 v Havířově-Šumbarku na bytové jednotky 
o vel. 1+2 

4291/62RM/2013 Revitalizace zeleně na území statutárního města Havířov 
– zahájení  zjednodušeného podlimitního řízení 

4994/74RM/2014 ZÁMEK Havířov,s.r.o., Městská realitní agentura, s.r.o.  
– stanovení termínu a programu jednání jediného 
společníka v působnosti valné hromady    

5106/76RM/2014 Zřízení pozemkové služebnosti   
5225/77RM/2014 Stavba č. 10052 „Dopravní terminál Havířov “ - změna 

oznámení předběžných informací 
5245/78RM/2014 Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 
5248/78RM/2014 „REGENERACE OBYTNÝCH DOMŮ MA UL. 

MLÁDÍ A M. PUJMANOVÉ“ - uzavření Dodatku č. 1  
ke Smlouvě o dílo č. 168/MRA/2014  

5250/78RM/2014 VZ/2/ŠK/MRA/14 - „Výměna oken v ZŠ Kpt. Jasioka 
57/685, Havířov – Prostřední Suchá“- č. stavby 14006  
– rozhodnutí o vyloučení uchazečů a o výběru 
nejvhodnější nabídky    

5251/78RM/2014 VZ/3/ŠK/MRA/14 - „Stavební úpravy - rozšíření  
MŠ Frýdecká 39/451,  Havířov - Bludovice“- č. stavby  
13010 – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky      

5282/78RM/2014 OŘ/3/OIV/14 – „Centrum dopravní výchovy, dětské 
dopravní hřiště“ (číslo stavby 6098) – vyloučení uchazeče 
a zrušení zadávacího řízení  

5289/78RM/2014 Souhlas zřizovatele s přijetím darů Domovem seniorů 
Havířov, p. o. 

5292/78RM/2014 Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.  
- informace o konání řádné valné hromady společnosti      

5294/78RM/2014 Stavba „Kino Centrum Havířov“ - uplatnění nároků města 
v soudním řízení        

5304/79RM/2014 Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 
5305/79RM/2014 Záměry statutárního města Havířova pronajmout byty 
5324/79RM/2014 Žádost o prodloužení hudební produkce – Taneční večer, 

terasa restaurace Amerika, Padlých hrdinů 149/51, 
Havířov - Životice 

5330/79RM/2014 Stavba č. 8013 Chodník Frýdecká 1. etapa - vyloučení 
žadatele o účast 

5343/79RM/2014 Partnerství v rámci projektu do OP LZZ 
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5367/80RM/2014 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku  
                                 a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově_____________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova   
schválit čerpání „Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a 
upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově“ v souladu s rozpočtem pro 
komisi BESIP zvýšením příspěvku na provoz:  
     a) Mateřské škole Havířov – Šumbark Mládí 23/1147 (IČ: 61 98 85 96)  
         o částku 5.000,- Kč na nákup koloběžek a tříkolek pro nejmenší děti,  
     b) Mateřské škole Havířov – Šumbark Petřvaldská 32/262 (IČ: 61 98 85 70)     
         o částku 50.000,- Kč na nákup kol, chráničů, přileb, odrážedel, koloběžek,      
         tříkolek, učebních pomůcek pro dopravní výchovu a spotřebního  
         materiálu na drobnou údržbu dětského dopravního hřiště, 
     c) Základní škole Havířov – Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná  
         (IČ: 48 80 55 13) o částku 15.000,- Kč na nákup jízdních kol pro  
          II. stupeň a cyklistických přileb, 
     d) Základní škole Havířov – Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná,  
          příspěvková organizace (IČ: 70 95 81 31) o částku 5.000,- Kč  
          na nákup koloběžek. 
 
neschválit čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku  
a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově: 

                 e) Navýšení rozpočtových výdajů MP Havířov ve výši 120.000,- Kč na    
                     rekonstrukci a rozšíření elektronické zabezpečovací signalizace  
                     a vybudování kamerového systému v areálu střelnice MP Havířov  
                     a Policejního klubu MP Havířov. 
                  

uložit ekonomickému odboru zapracovat uvedené čerpání a zvýšení příspěvku 
na provoz výše uvedeným mateřským a základním školám z Fondu pro zvýšení 
bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě 
Havířově do návrhu úprav rozpočtu III. na rok 2014.       

 
  
5368/80RM/2014 - Záměry statutárního města Havířova pronajmout byty_________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr statutárního města Havířova pronajmout byty  
 
- č. 15 o velikosti 1+2 na ulici Mánesova 989/42  v Havířově-Městě  
  dle přílohy č.1   
- č. 12 o velikosti 1+2 na ulici Fibichova 228/23 v Havířově –Městě  
   dle přílohy č. 2 
- č. 12 o velikosti 1+2 na ulici Ostrovského 948/22 v Havířově-Městě  
   dle přílohy č.3  
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- č.   4 o velikosti 1+2 na ulici Na Nábřeží 715/103 v Havířově-Městě  
   dle přílohy č. 4 
- č.   1 o velikosti 1+3 na ulici Národní třída 965/33 v Havířově-Městě  
   dle přílohy č. 5 
- č.   7 o velikosti 1+4 na ulici Švabinského 994/5 v Havířově-Městě  
   dle přílohy č.6 
- č.   8 o velikosti 1+2 na ulici Na Nábřeží 762/129v Havířově-Městě  
   dle přílohy č.7 
- č. 10 o velikosti 1+3 na ulici Eduarda Urxe 284/3 v Havířově-Městě  
   dle přílohy č. 8 
- č.   2 o velikosti 0+1 na ulici Gogolova 925/3 v Havířově-Městě  
   dle přílohy č. 9 
- č.   9 o velikosti 1+2 na ulici Lašská 1146/5 v Havířově-Městě  
   dle přílohy č.10 
- č.   1 o velikosti 1+3 na ulici Na Nábřeží 765/123 v Havířově-Městě  
   dle přílohy č.11 
- č. 11 o velikosti 1+2 na ulici Karvinská 1189/16 v Havířově-Městě  
   dle přílohy č.12 
- č. 12 o velikosti 1+2 na ulici Karvinská 1190/18  v Havířově-Městě  
   dle přílohy č.13 
- č.   3 o velikosti 1+4 na ulici Jana Žižky 805/3 v Havířově –Městě  
   dle přílohy č. 14 
- č.   7 o velikosti 1+2 na ulici Dlouhá třída 1202/38 v Havířově-Podlesí  
   dle přílohy č.15 
- č. 15 o velikosti 1+3 na ulici Mládežnická 1562/7 v Havířově-Podlesí  
   dle přílohy č. 16 
- č. 12 o velikosti 1+3  na ulici Akátová 458/1 v Havířově-Šumbark  
   dle přílohy č. 17 
- č.   4 o velikosti 1+2 II. Ktg. na ulici Dukelská 694/11d v Havířově-Šumbark  
   dle příloha č. 18 
- č. 15 o velikosti 1+3 na ulici V. K. Klicpery 289/3 v Havířově-Šumbark  
   dle přílohy č. 19 
- č. 58 o velikosti 0+1 na ulici Nákupní 425/3 v Havířově-Šumbark  
   dle přílohy č. 20 
- č. 13 o velikosti 0+1 na ulici Jedlová 493/2 v Havířově-Šumbark  
   dle přílohy č. 21 
- č. 13 o velikosti 0+1 na ulici Nákupní 426/1 v Havířově-Šumbark  
   dle přílohy č. 22 
- č.   3 o velikosti 1+2 na ulici Mládí 1099/8 v Havířově-Šumbark  
   dle přílohy č. 23 
- č. 17 o velikosti 1+2 na ulici Mládí 1143/20 v Havířově-Šumbark  
   dle přílohy č. 24 
- č. 18 o velikosti 0+1 na ulici Jedlová 494/4 v Havířově-Šumbark  
   dle přílohy č. 25 
- č. 18 o velikosti 1+2 na ulici Mládí 1144/22 v Havířově-Šumbark  
   dle přílohy č. 26 
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p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Pavola Jantoše podpisem 
záměrů pronájmu dle přílohy 1-26 

 Z: ředitel MRA s.r.o. 
 T: 9.6.2014 
 
 
5369/80RM/2014 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova_______________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
přidělení bytu příslušného čísla uvedeným žadatelům  
 
- č. 9, o velikosti 1+2, na ulici Mládí 1144/22 Havířov- Šumbark  
   Lence Górné  
- č. 9, o velikosti 1+3, na ulici Slovanská 1222/5 Havířov- Město  
   Šárce Gráfové 
- č. 133, o velikosti 0+2, na ulici Střední 504/3 Havířov- Šumbark   
   Valerii Laurenčíkové 
- č. 146, o velikosti 0+2, na ulici Střední 504/3 Havířov- Šumbark  
   Martinu Kováři 
- č. 6, o velikosti 1+3, na ulici Plynárenská 666/11   Havířov- Prostřední Suchá  
   Sylvii Mezeiové 
- č. 2, o velikosti 0+1, na ulici Švabinského 994/5 Havířov- Město  
   Aleně Jelínkové  
- č. 2, o velikosti 0+1 na ulici Dlouhá třída 901/22 Havířov – Město   
   Dagmaře Foniokové 
- č. 8, o velikosti 1+1, na ulici Mánesova 989/42, Havířov – Město  
   Ivetě Slowikové 
- č. 34 o velikosti 1+1, na ulici Jaselská 1195/2, Havířov – Město  
   Miroslavu Bačovi 
- č. 7, o velikosti 1+2, na ulici Beskydská 783/4, Havířov – Město  
   Marceli Wolfové 
- č. 12, o velikosti 1+2, na ulici Na Nábřeží 714/105, Havířov – Město  
   Marku Blahutovi  
- č. 5, o velikosti 1+2, na ulici Mozartova 1066/13, Havířov – Město  
   Hildě Mališové  
- č. 11, o velikosti 1+2, na ulici A.S.Puškina 911/1, Havířov – Město  
   Renátě Balonové  
- č. 14, o velikosti 1+2, na ulici Emy Destinnové 1166/16, Havířov – Šumbark  
   Lukáši Miklasovi 
- č. 14, o velikosti 1+2, na ulici Marie Pujmanové 1117/14, Havířov – Šumbark  
   Ivetě Černíčkové  
- č. 7, o velikosti 1+2, na ulici Nákupní 473/11, Havířov – Šumbark  
   Evě Mikeskové  
- č. 5, o velikosti 1+2, na ulici Plynárenská 666/11 , Havířov – Prostřední Suchá  
   Ivaně Vodákové 
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- č. 2, o velikosti 1+2, na ulici Plynárenská 668/7 , Havířov – Prostřední Suchá  
   Václavu Lepkovi 
- č. 10, o velikosti 1+3, na ulici Majakovského 881/16 , Havířov – Město  
   Kamile Sedláčkové  
- č. 12, o velikosti 1+3, na ulici Lašská 1152/17 , Havířov – Město   
   Evě Sliwkové 
- č. 3, o velikosti 1+3, na ulici Dlouhá třída 475/27  , Havířov – Město  
   Petru Jašíkovi 
- č. 7, o velikosti 1+3, na ulici Národní třída 964/31 , Havířov – Město  
   Patriku Víchovi 
- č. 59, o velikosti 1+3, na ulici Moskevská 1104/1e , Havířov – Město  
   Gabinu Laurenčíkovi 
- č. 4, o velikosti 1+3, na ulici Dlouhá třída 900/20 , Havířov – Město  
   Dominiku Klíšovi 
- č. 36, o velikosti 1+3, na ulici Jarošova 1194/31b, Havířov – Šumbark  
   Albertu Malíkovi 
- č. 23, o velikosti 1+3, na ulici Konzumní 380/22 , Havířov – Šumbark  
   Mgr. Haně Fajkisové 
- č. 21, o velikosti 1+3, na ulici Mládí 1142/18 , Havířov – Šumbark  
   Mariánu Kučerákovi 
- č. 14, o velikosti 1+3, na ulici Nákupní 425/3 , Havířov – Šumbark  
   Zdenku Pulkovi 
- č. 12, o velikosti 1+3, na ulici Jedlová 495/6 , Havířov – Šumbark  
   Miroslavu Ferencovi 
- č. 35, o velikosti 1+3, na ulici Jedlová 493/2 , Havířov – Šumbark  
   Marceli Drozdové 
- č. 12, o velikosti 1+3, na ulici Školní 271/32 , Havířov – Šumbark  
   Tomáši Stratilovi 
- č. 2, o velikosti 1+5, na ulici Heleny Malířové 1154/6 , Havířov – Šumbark 
   Vladimíru Gáborovi 
 
p o v ě ř u j e 
 
MRA s.r.o., k uzavření nájemních smluv s výše uvedenými žadateli  

  
  Z: ředitel MRA s.r.o. 
  T: 15.6.2014 
 
 
5370/80RM/2014 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí nájmu 

Bytů____________________________________________________________ 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města přidělených MRA, s.r.o.     
    jednotlivým  nájemcům v období od  1.5.2014 do 1.6.2014   na  základě   
    samostatného usnesení rady města, dle přílohy č.1  
2. podání výpovědí  nájmu bytů v zastoupení MRA, s.r.o., dle přílohy č.2,  
    z důvodu dluhu na nájemném nebo jiného porušení povinností nájemce 
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b e r e   n a   v ě d o m í  
 
1. dohody o splátkách dlužného nájemného a služeb dle přílohy č.3  
2. prominuté poplatky z prodlení dle přílohy č.4 
3. přehled nadlimitního počtu osob dle přílohy č.5 

________________________________________________________________________________ 
 
5371/80RM/2014 - Hospodářská činnost města Havířova r. 2014 – 1. úprava_______________ 
           

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit upravený plán hospodářské činnosti města Havířova na r. 2014 včetně 
finančního plánu údržby domovního fondu města Havířova na r. 2014  
dle příloh č.1, č.2 a č.3. 

 
 
5372/80RM/2014 - Závěrečný účet města Havířova, vyúčtování hospodaření a finanční  

vypořádání města Havířova za rok 2013, účetní závěrka města Havířova 
sestavená k 31.12.2013_____________________________________________ 

 
Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
 
schválit  

                                 1. závěrečný účet města Havířova, vyúčtování hospodaření a finanční    
     vypořádání města Havířova  za  rok  2013 v  rozsahu  příloh č.1 - 23  
     a důvodové zprávy, a v souladu s § 17 odst.7 písm. a) zákona  
     č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  
     ve znění pozdějších  předpisů, vyjádřit „Souhlas s celoročním hospodařením,     
     a to bez výhrad“,  
2. účetní závěrku města Havířova sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2013,  
    v rozsahu příloh  č. 23. – 30. 
 
uložit 
1. řediteli MRA, s.r.o. realizovat převod daně z příjmů právnických osob  
    z hospodářské  činnosti (MRA, s.r.o.) za rok 2013 ve výši 20 979 610,00 Kč  
    na ZBÚ města, 
 Z: ředitel MRA, s.r.o. 
 T: 30.6.2014 
 
2. řediteli MRA, s.r.o. realizovat převod doplatku záloh na hospodářském  
    výsledku z hospodářské činnosti (MRA, s.r.o.) za rok 2013 po zdanění  
    ve výši 3 570 548,51 Kč na ZBÚ města, 
 
 Z: ředitel MRA, s.r.o. 
 T: 30.6.2014 
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3. řediteli TSH, a.s. realizovat převod hospodářského výsledku z hospodářské  
    činnosti (TSH, a.s.) za rok 2013 před zdanění ve výši 213 600,11 Kč  
    na ZBÚ města, 
 Z: vedoucí OKS 
 T: 30.6.2014 
 
4. vystavit protokol o schválení účetní závěrky města Havířova sestavené  
    k 31.12.2013. 

 Z: vedoucí EO 
 T: 30.6.2014 

 
pověřit 
Ing. Eduarda Heczka, náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku, 
podpisem protokolu o schválení účetní závěrky města Havířova sestavené 
k 31.12.2013. 

________________________________________________________________________________ 
 
5373/80RM/2014 - Návrh úprav rozpočtu II. na rok 2014 – rozpočtová opatření č. 33. – 58.___ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova 
schválit 
a) rozpočtová opatření č. 33. – 58., dle důvodové zprávy 
b) na základě rozpočtových opatření č. 28. – 58. tyto nové závazné ukazatele 
rozpočtu města Havířova na rok 2014: 

 
I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4) 1 789 496,20 tis. Kč 
z toho: tř. 1 - daňové příjmy 864 206,65 tis. Kč 

 
tř. 2 - nedaňové příjmy 28 885,81 tis. Kč 

 
tř. 3 - kapitálové příjmy 21 782,00 tis. Kč 

 
tř. 4 - přijaté transfery 874 621,74 tis. Kč 

    II. Výdaje celkem (a> + b>) 1 956 714,33 tis. Kč 
a) výdaje organizačních jednotek MMH 1 628 733,38 tis. Kč 
z toho: odbor životního prostředí 826,90 tis. Kč 

 
odbor školství a kultury 38 240,73 tis. Kč 

 
odbor územního rozvoje 654,00 tis. Kč 

 
stavební a silniční správní úřad 30,00 tis. Kč 

 
odbor organizační 222 049,51 tis. Kč 

 
odbor sociálních věcí 15 324,30 tis. Kč 

 
odbor komunálních služeb 266 265,66 tis. Kč 

 
odbor investiční výstavby 436 806,00 tis. Kč 

 
odbor správy majetku 21 633,00 tis. Kč 

 
Městská policie Havířov 74 983,20 tis. Kč 

 
odbor ekonomický 530 000,48 tis. Kč 

 
oddělení strategického rozvoje 5 480,60 tis. Kč 

 
oddělení kanceláře primátora 16 439,00 tis. Kč 
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b) příspěvky organizacím 327 980,95 tis. Kč 
z toho: MŠ Balzacova 770,00 tis. Kč 

 
MŠ Čelákovského 853,00 tis. Kč 

 
MŠ ČSA 860,00 tis. Kč 

 
MŠ E. Holuba 1 019,00 tis. Kč 

 
MŠ Horymírova 860,00 tis. Kč 

 
MŠ Kosmonautů 720,00 tis. Kč 

 
MŠ Lípová 1 562,00 tis. Kč 

 
MŠ Mládí 980,00 tis. Kč 

 
MŠ Moravská 1 500,00 tis. Kč 

 
MŠ Okružní 653,00 tis. Kč 

 
MŠ Petřvaldská 2 370,00 tis. Kč 

 
MŠ Přímá 950,00 tis. Kč 

 
MŠ Puškinova 780,00 tis. Kč 

 
MŠ Radniční 820,00 tis. Kč 

 
MŠ Resslova 680,00 tis. Kč 

 
MŠ Sukova 790,00 tis. Kč 

 
MŠ Švabinského 790,00 tis. Kč 

 
MŠ U Jeslí 570,00 tis. Kč 

 
MŠ U Stromovky 1 039,00 tis. Kč 

 
MŠ U Topolů 590,00 tis. Kč 

 
ZŠ 1. Máje 3 810,00 tis. Kč 

 
ZŠ F. Hrubína 2 495,00 tis. Kč 

 
ZŠ a MŠ Frýdecká 3 135,00 tis. Kč 

 
ZŠ Gen. Svobody 3 785,00 tis. Kč 

 
ZŠ Gorkého 3 292,00 tis. Kč 

 
ZŠ Jarošova 2 315,00 tis. Kč 

 
ZŠ K. Světlé 2 921,00 tis. Kč 

 
ZŠ Kpt. Jasioka 3 255,00 tis. Kč 

 
ZŠ M. Kudeříkové 3 812,00 tis. Kč 

 
ZŠ M. Pujmanové 3 530,00 tis. Kč 

 
ZŠ Mládežnická 3 071,00 tis. Kč 

 
ZŠ Moravská 5 706,00 tis. Kč 

 
ZŠ a MŠ Na Nábřeží 6 277,00 tis. Kč 

 
ZŠ a MŠ Selská 1 612,00 tis. Kč 

 
ZŠ Školní 2 607,00 tis. Kč 

 
ZŠ a MŠ Zelená 1 115,00 tis. Kč 

 
ZŠ Žákovská 5 843,00 tis. Kč 

 

ASTERIX - Středisko volného času 
Havířov 2 750,00 tis. Kč 

 
Domov seniorů Havířov 34 897,32 tis. Kč 

 
Městská knihovna Havířov 19 714,00 tis. Kč 

 
Městské kulturní středisko Havířov 42 919,28 tis. Kč 

 

SANTÉ - Centrum ambulantních a 
pobytových sociálních služeb Havířov 10 935,00 tis. Kč 
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Sociální služby města Havířova 31 847,00 tis. Kč 

 

Správa sportovních a rekreačních zařízení 
Havířov 35 699,14 tis. Kč 

 
Ostatní dotace a dary 71 482,21 tis. Kč 

    III. Financování celkem +167 218,13 tis. Kč 
z toho: dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry) +256 294,00 tis. Kč 

 
splátky jistin úvěrů -262 974,00 tis. Kč 

 
změna stavu na bankovních účtech +173 898,13 tis. Kč 

________________________________________________________________________________ 
 
5374/80RM/2014 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období  

leden – duben 2014_______________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
vzít na vědomí plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti  
za období leden – duben 2014, dle důvodové zprávy a příloh 

 
 
5375/80RM/2014 - Úvěrový rámec – finanční toky_____________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
vzít na vědomí předloženou zprávu o finančních tocích na úvěrovém účtu 
města Havířova ve Všeobecné úvěrové bance, a.s., za období let 2010 – 4/2014 
a očekávaném průběhu do konce roku 2014, dle důvodové zprávy a přílohy 

________________________________________________________________________________ 
 
5376/80RM/2014 - Žádost příspěvkové organizace Mateřská škola Havířov – Podlesí,  

Čelakovského 4/1240 o souhlas s převodem částky 30 000,- Kč  
z rezervního fondu do fondu investičního_____________________________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
příspěvkové organizaci Mateřská škola Havířov – Podlesí, Čelakovského 
4/1240, převod částky 30 000,- Kč z rezervního fondu do fondu investičního na 
pořízení herní sestavy na zahradu mateřské školy.     
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5377/80RM/2014 - Záměr prodeje  pozemku pod stavbou garáže, k.ú. Bludovice____________      
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e   
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit záměr prodeje pozemku parc.č. 3098, kat. území Bludovice o výměře 
20 m2 panu Milanu Valovi, bytem Olomouc, Neředín, Okružní 37, pod již 
postavenou garáží za tržní cenu dle znaleckého posudku v celkové výši  
14 528,- Kč (tj, cca 726,- Kč/m2)   

________________________________________________________________________________ 
 
5378/80RM/2014 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1406/1, k.ú. Prostřední Suchá___________ 
 

Rada  města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit záměr prodeje pozemku parc.č. 1406/1, ost.plocha, jiná plocha  
o výměře 1 446 m2 v kat.území Prostřední Suchá manželům Šálek Oldřich  
a Šálková Jindřiška, oba bytem Havířov-Prostřední Suchá, Na Pavlasůvce 
1028/27 za účelem rozšíření zahrady 

________________________________________________________________________________ 
 
5379/80RM/2014 - Záměr směny pozemků a zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům  

k.ú. Dolní Suchá v rámci stavby„Příprava polyfunkčního území areálu 
bývalého dolu Dukla“_____________________________________________            

 
Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit v rámci dokončené a zkolaudované stavby č. 10050 „Příprava 
polyfunkčního území areálu bývalého dolu Dukla“   
 
1. záměr směny pozemků v k.ú. Dolní Suchá v majetku statutárního města     
    Havířova, a to část pozemku parc.č. 2759/4 o výměře cca 230 m2, části   
    pozemků parc.č. 2759/7, 2759/9 a 2759/10  o celkové  výměře cca 280 m2 ,  
    parc.č. 18/10 o výměře 7 m2, parc.č. 2759/1 o výměře cca 50 m2 a část  
    pozemku  parc.č. 2759/26 o výměře cca 25 m2 , celkem cca 592 m2 

                                    za pozemky v majetku společnosti Asental Land, s.r.o., Ostrava-Moravská     
                                    Ostrava, Gregorova 2582/3, IČ: 27769143, a to  

části pozemků parc.č. 2755/48 o výměře cca 21 m2, parc.č. 26 o výměře cca 
10 m2, parc.č. 176/6 o výměře cca 49 m2, parc.č. 2738/9 o výměře cca 11 m2, 
1/67 o výměře cca 50 m2, parc.č. 18/1 o výměře cca 32 m2,  parc.č. 18/2 o 
výměře cca 61 m2, parc.č. 18/6 o výměře cca 10 m2,  parc.č. 2738/17 o 
výměře cca 6 m2,  parc.č. 1/65 o výměře cca 129 m2, parc.č. 2755/10  o 
výměře cca 7 m2,  parc.č. 153/1 o výměře cca 73 m2, parc.č. 2738/19 o 
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výměře 28 m2,  parc.č. 1/1 o výměře cca 82 m2, parc.č. 2738/15 o výměře 
cca 22 m2, celkem tedy cca 591 m2 s tím, že směna bude provedena na 
základě GP, výměra za výměru bez finančního vyrovnání 

 
2. zřízení pozemkové služebnosti sítí ve prospěch oprávněného, statutárního  

města Havířov k pozemkům  k.ú. Dolní Suchá  v majetku povinného  
společnosti Asental Land, s.r.o., Ostrava-Moravská Ostrava, Gregorova 
2582/3, IČ: 27769143, a to 
- pro stavbu SO 201 – Oprava a doplnění VO – křižovatka Orlovská x  
Závodní, v rozsahu GP č. zak. 1176-093/2013, celkem 79,0 m2 včetně 
ochranného pásma spočívající v umístění, vedení, provozování a udržování  
na pozemcích parc.č. 147/14 , 1889/26  a parc.č. 2755/49 

- pro stavbu SO 204.2  – Oprava VO v areálu, v rozsahu GP č. zak. 1178- 
093/2013, celkem 31,0 m2 včetně ochranného pásma spočívající v umístění, 
vedení, provozování a udržování  na pozemcích parc.č. 1/1 a parc.č. 
2738/15,  

- pro stavbu SO 301 – Oprava dešťové kanalizace , Stoka A v rozsahu  
dle GP č.zak. 1185-2a/2014  celkem 9 451,60 m2 včetně ochranného pásma, 
spočívající v umístění, vedení, provozování a udržování  na pozemcích 
parc.č. 1/1, 1/44, 5/7, 576, 583, 585/1, 585/2, 595, 610, 637/3, 639/2, 640, 
645/1, 645/2, 650/1, 650/2, 650/4, 650/5, 662/4, 2691/34 a parc.č.  2691/39   

- pro stavbu SO 301 –Oprava dešťové kanalizace, Stoka B v rozsahu dle GP  
č.zak. 1185-2b/2014 celkem 128,20 m2 včetně ochranného pásma, 
spočívající v umístění, vedení, provozování a udržování  na pozemcích 
parc.č. 147/1 a parc.č.  147/14 

- pro stavbu SO 302 – Sběrače splaškové kanalizace, v rozsahu dle GP č. zak.  
1162-3093/2013 celkem 11,0 m2 včetně ochranného pásma, spočívající 
v umístění, vedení, provozování a udržování  na pozemcích parc.č. 2755/49  
a parc.č. 1889/26 

- pro stavbu SO 305 – Dešťová kanalizace areálová, v rozsahu GP č. zak.  
1158-3093/2013 celkem 3 487 m2 včetně ochranného pásma, spočívající 
v umístění, vedení, provozování a udržování  na pozemcích parc.č. 1/1  
a parc.č. 2738/6 

- pro stavbu SO 307 – Splašková kanalizace areálová, v rozsahu dle GP č.  
zak. 1185-2c/2014 celkem 50,10 m2 včetně ochranného pásma,spočívající 
v umístění, vedení, provozování a udržování  na pozemku parc.č. 2738/16 

- pro stavbu SO 401 – Oprava přivaděče pitné vody, v rozsahu dle GP č. zak.  
1163-3093/2013 celkem 1 254,0 m2, včetně ochranného pásma, spočívající 
v umístění, vedení, provozování a udržování  na pozemcích parc.č. 583, 
585/1, 586/1, 595, 610, 637/3, 639/1, 2738/6 a parc.č. 2741 

- pro stavbu SO 402 – Oprava areálového rozvodu pitné vody, v rozsahu  
dle GP č. zak. 1155-3093/2013 celkem 270,0 m2, včetně ochranného pásma, 
spočívající v umístění, vedení, provozování a udržování  na pozemku  
parc.č. 1/1 

- pro stavbu SO 403 – Oprava areálového rozvodu provozní vody, v rozsahu  
dle GP č. zak. 1157-3093/2013 celkem 2,0 m2, včetně ochranného pásma, 
spočívající v umístění, vedení, provozování a udržování  na pozemku  
parc.č. 18/1 

- pro stavbu SO 702 – Oprava horkovodů, v rozsahu dle GP č. zak. 1185- 
2d/2014 celkem 4,40 m2, včetně ochranného pásma,spočívající v umístění, 
vedení, provozování a udržování  na pozemku parc.č. 26 
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- pro stavbu SO 703 – Rozvody teplovodů, v rozsahu dle GP č. zak.  
1185-2e/2014 celkem 780,45 m2, včetně ochranného pásma, spočívající 
v umístění, vedení, provozování a udržování  na pozemcích parc.č. 1/1, 
1/33, 1/65, 18/2, 2738/6, 2738/18 a parc.č. 26 

 
3. zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch oprávněného, statutárního města  

Havířov k pozemkům  k.ú. Dolní Suchá  v majetku povinného  společnosti 
Asental Land, s.r.o., Ostrava-Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3,  
IČ: 27769143  
- pro stavbu SO 204.1  – Oprava a doplnění stávajících areálových  
komunikací, chodníky, cyklostezka v rozsahu dle GP č. zak. 1183-
119b/2013 celkem 322,7  m2,, spočívající v umístění a napojení komunikace 
na pozemku parc.č. 1/1 

 
Celkový rozsah pozemkových služebností 15 871,45 m2 
Celková hodnota pozemkových služebností je stanovena ve smluvní výši 
10.000,- Kč včetně DPH  

 
 
5380/80RM/2014 - Zrušení záměru prodeje nemovité věci – pozemku parc. č. 2324  

a objektu č.p. 1102, k.ú. Havířov-Město – bývalé ZŠ Mánesova__________ 
          

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
vzít na vědomí informaci o podání a následném zpětvzetí nabídky společnosti 
ESPETERA a.s., IČ: 28607473, na odkoupení nemovité věci - pozemku parc.  
č. 2324, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 7736 m2 a stavby občanského 
vybavení č. p. 1102 na pozemku parc. č. 2324,  k.ú. Havířov-město, včetně 
všech součástí a příslušenství 
zrušit záměr prodeje nemovité věci - pozemku parc. č. 2324, zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 7736 m2 a stavby občanského vybavení č. p. 1102 na 
pozemku parc. č. 2324,  k.ú. Havířov-město, zveřejněný od 11. 4. 2014 

 
 
5381/80RM/2014 - Prodej části nemovité věci – zastavěného pozemku a samostatné přístavby  

zdravotního střediska na Dlouhé tř. č. p. 1134/83, Havířov-Podlesí________ 
         

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit prodej části nemovité věci - pozemku parc. č. 348, zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře  cca 500 m2 a části budovy (samostatné přístavby) č. p. 1134, 
Dlouhá tř. 83, Havířov - Podlesí, k.ú. Bludovice, společnosti OPTOMED 
Havířov s.r.o., IČ: 02248565, za účelem zdravotnického centra poskytujícího 
služby oftalmologie, optometrie, prodejny dioptrických brýlí a prodejny 
zdravotnických potřeb, za podmínek: 
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- s kupujícím bude uzavřena do 90 dnů od vyhotovení usnesení Zastupitelstva  
města Havířova, kterým byl schválen prodeje části nemovité věci, smlouva  
o budoucí kupní smlouvě 

- kupní cena je stanovena znaleckým posudkem jako cena tržní ve výši  
2.700.000,- Kč  

- část kupní ceny ve výši 500.000,- Kč (jistota) bude uhrazena do 30 dnů  
od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě 

- doplatek kupní ceny ve výši 2.200.000,- Kč bude uhrazen do 30 dnů  
od uzavření kupní smlouvy 

- budoucí kupující provede rekonstrukci části budovy (samostatné přístavby),  
oddělení této části od budovy č. p. 1134, Dlouhá tř. 83, Havířov-Podlesí,  
změnu účelu užívání této části budovy a geometrické zaměření zastavěného 
pozemku částí budovy (samostatné přístavby), vše na své náklady, a to 
nejpozději do dvou let od uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě,  
o splnění této podmínky doloží budoucí kupující opatření stavebního úřadu  

  s nabytím právní moci a geometrický plán na oddělení zastavěného pozemku 
- budoucí kupující se zavazuje investovat do rekonstrukce části budovy  
(samostatné přístavby) částku minimálně ve výši 4 mil. Kč bez DPH, tuto 
skutečnost doloží budoucímu prodávajícímu nejpozději před podpisem kupní 
smlouvy s tím, že projektová dokumentace bude zpracována podle předložené 
studie budoucím kupujícím 

- nesplnění každé z těchto podmínek může být důvodem odstoupení budoucího  
prodávajícího od uzavřené smlouvy o budoucí kupní smlouvě s tím,  
že budoucí kupující uhradí městu smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč  

- v případě odstoupení budoucího kupujícího od uzavření kupní smlouvy  
z důvodu upuštění od realizace sjednaného účelu smlouvy o budoucí kupní 
smlouvě, uhradí budoucí kupující budoucímu prodávajícímu smluvní pokutu 
ve výši 500.000,- Kč a vzdává se nároku na náklady provedené rekonstrukce 
objektu k datu odstoupení 

- v případě odstoupení budoucího prodávajícího od uzavření kupní smlouvy  
bude budoucímu kupujícímu vrácena zaplacená jistota ve výši 500.000,- Kč  
a uhrazeny náklady na rekonstrukci části nemovité věci s ohledem na 
opotřebení a užívání budovy, dále náklady na oddělení budov a zaměření 
zastavěného pozemku 

- kupní smlouva bude uzavřena nejdříve v srpnu 2017, tj. po uplynutí závazku  
města, vyplývajícího z kupní smlouvy uzavřené v roce 2007 
Moravskoslezským krajem 

- návrh na vklad do katastru nemovitostí bude podán po úplném uhrazení kupní  
ceny   

- předmět prodeje - část nemovité věcí bude kupujícím po dobu 10 let ode dne  
zápisu vkladu do katastru nemovitostí užíván pouze k účelu uvedenému 
v kupní smlouvě, v případě porušení sjednaného závazku prodávající uplatní 
smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč 

- kupující bude povinen v případě změny majetkových práv k předmětu prodeje 
- části nemovité věci převést všechny povinnosti a podmínky vyplývající  
z kupní smlouvy na nového nabyvatele majetkových práv, v případě 
nedodržení této podmínky prodávající uplatní smluvní pokutu ve výši 
500.000,- Kč 
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5382/80RM/2014 - Prodej části pozemku parc.č.  249, k.ú. Bludovice______________________ 
          

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova   
schválit prodej části  pozemku parc.č. 249, k.ú. Bludovice, nově dle 
geometrického plánu č. 3750 – 42/2013, označeného jako parc.č. 249/2,  
ostatní plocha o výměře  27 m2,  za účelem vybudování rampy pro  
bezbariérový přístup k obytnému na ul. Dlouhá třída 52, 54  
v Havířově – Podlesí, Stavebnímu bytovému družstvu Havířov,  
Hornosušská 2, Havířov – Prostřední Suchá, IČ:00415227,   
manž. Jaroslavu a Michaele Bálintovým, oba bytem Přehradní 228, Pavlov, 
paní Andree Cygonkové, bytem Dlouhá třída 52, Havířov – Podlesí,  
panu Ladislavu Fabianovi, bytem Dlouhá třída 54, Havířov – Podlesí,  
paní Gabriele Hájkové, Dlouhá třída 52, Havířov – Podlesí,   
panu Ing. Janu Kirschnerovi, bytem Dlouhá třída 54, Havířov – Podlesí,   
panu Jaroslavu Kramářovi, bytem Dlouhá třída 52, Havířov – Podlesí,  
panu Michalu Kubovskému, bytem Dlouhá třída 54, Havířov – Podlesí,  
paní Marii Marszálkové, bytem Odlehlá 2, Havířov – Šumbark,  
manž. Vladimíru a Boženě Mlýnkovým, oba bytem Dlouhá třída 54,  
                                                                  Havířov – Podlesí,  
panu Kamilu Homolovi, bytem Dlouhá třída 52,  
panu Dominiku Rozbrojovi, bytem Dlouhá třída 52, Havířov – Podlesí,  
manž. Františku a Vojtěšce Schořovým, oba bytem Dlouhá třída 54,  
                                                                 Havířov – Podlesí,  
manž. Igoru a Lence Vojtkovým, oba bytem Dlouhá třída 52,  
                                                      Havířov – Podlesí,  
za cenu dle znaleckého posudku, jako cenu tržní,  ve výši 10.570,- Kč  
(tj. cca 391,-K/m2) +1.800,- Kč za zpracování znaleckého posudku, celkem 
12.370,- Kč 

                                                                                                             
   
5383/80RM/2014 - Prodej pozemku parc. č. 366/3, k.ú. Havířov – město___________________ 
        

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova   
schválit prodej pozemku parc.č. 366/3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 
41 m2, k.ú. Havířov – město, zastavěného nemovitou věcí – části budovy  
č.p. 1522, obecně prospěšné společnosti Don Bosko Havířov, IČ: 63024730, 
Haškova 3, Havířov – Město, za cenu dle znaleckého posudku podle platné 
vyhlášky ve výši 10.490,- Kč (tj. cca 256,- Kč/m2) + 1.700,- Kč za zpracování 
znaleckého posudku, celkem 12.190,- Kč. 
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5384/80RM/2014 - Odkoupení areálu hotelového domu Merkur, včetně pozemků___________ 
         

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
vzít na vědomí informaci o jednáních se zástupci společnosti Asental Business, 
s.r.o., IČO: 27769135, ve věci odkoupení areálu hotelového domu Merkur, 
včetně pozemků 
schválit odkoupení areálu hotelového domu Merkur, včetně pozemků: 
pozemek parc. č. 521/1, pozemek parc. č. 521/2, pozemek parc. č. 521/3, 
pozemek parc. č. 521/4, pozemek parc. č. 521/5, pozemek parc. č. 521/8, 
pozemek parc. č. 520/2, pozemek parc. č. 521/6, budova č. p. 1416, na pozemku 
parc. č. 521/1, budova č. p. 1634, na pozemku parc. č. 521/5, budova č. p. 1635, 
na pozemku parc. č. 521/4, budova č. p. 1636, na pozemku parc. č. 521/3, 
budova č. p. 1637, na pozemku parc. č. 521/2, k.ú. Bludovice, včetně všech 
součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí, od vlastníka společnosti 
Asental Business, s.r.o., (dříve RPG Commercial, s.r.o.), IČ: 27769135, za 
podmínek: 
- kupní cena 42.660.000,- Kč 
- kupní cena bude zaplacena formou 5 splátek, první splátka bude uhrazena  
do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy ve výši 30% kupní ceny,  
tj. 12.798.000,- Kč 

- zbytek kupní ceny bude uhrazen ve čtyřech splátkách ve výši 7.465.500,- Kč   
ročně s možností předčasného splacení kupní ceny 

- kupní cena za movité věci – vybavení areálu Merkur je dohodnuta smluvní  
ve výši 1,- Kč 

- vklad kupní smlouvy do katastru nemovitostí podá prodávající do 15 dnů  
od zaplacení první splátky kupní ceny 

- po zaplacení první splátky kupní ceny podá prodávající výpověď nájemní  
smlouvy nájemci hotelového domu spol. LUKRAY SERVICE, IČ: 28624254 

- v souladu se zákonem uhradí daň z nabytí nemovitých věcí prodávající 
- prodávající předloží kupujícímu ke dni podpisu kupní smlouvy originály  
všech nájemních smluv uzavřených k částem nemovitých věcí hotelového 
domu Merkur 

 
 
5385/80RM/2014 - Výkup pozemku parc. č. 1360,  k. ú. Bludovice - účelová komunikace  

v lokalitě U Stružníku_____________________________________________   
 
Rada města Havířova  
 
o d k l á d á 
 
posouzení výkupu  pozemku  parc. č. 1360, k.ú. Bludovice, o výměře 2656 m2, 
užívaného jako účelová komunikace ke střelnici Městské policie Havířov v 
lokalitě U Stružníku 
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5386/80RM/2014 - Dodatek č. 2 k Dohodě o vzájemných vztazích vlastníků provozně  
souvisejících kanalizací č. 2/OKS/2012_______________________________       

 
Rada města Havířova 
 
b e r e  n a  v ě d o m í 
 
informaci o postupu při přípravě Dodatku č. 2 k Dohodě o vzájemných vztazích 
vlastníků provozně souvisejících kanalizací č. 2/OKS/2012 uzavřené mezi 
statutárním městem Havířov a Severomoravskými vodovody a kanalizacemi 
Ostrava a.s. v souvislosti se změnami v rozsahu kanalizací dle důvodové zprávy 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova 
schválit uzavření Dodatku č. 2 k Dohodě o vzájemných vztazích vlastníků 
provozně souvisejících kanalizací č. 2/OKS/2012 mezi statutárním městem 
Havířov a Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava a.s.,  
IČO: 45193665 ve znění dle přílohy 
pověřit Ing. Pavola Jantoše, náměstka primátora, podpisem Dodatku č. 2 k 
Dohodě o vzájemných vztazích vlastníků provozně souvisejících kanalizací  
č. 2/OKS/2012    

                                                                                                    Z: vedoucí OKS 
                                                                                                 T: 06/2014 
________________________________________________________________________________ 
 
5387/80RM/2014 - Výkup pozemku v k.ú. Dolní Datyně –paní Monika Vrbacká____________            
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e   
   
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit výkup pozemku parc.č. 704/6, ost.plocha, ost.komunikace  o výměře 
282 m2, kat. území Dolní Datyně , na kterém se nachází část místní komunikace 
Zřídelní od paní Moniky Vrbacké, bytem Šenov, Strmá 403 za cenu dle 
znaleckého posudku,  ve výši 93 695,- Kč (tj. 332,25 Kč/m2) 

________________________________________________________________________________ 
 
5388/80RM/2014 - Nabídka na odkoupení pozemku parc.č. 1698/1, k.ú. Šumbark___________   
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova   
schválit záměr odkoupení  pozemku parc.č. 1698/1, k.ú. Šumbark o výměře 
13 202 m2, ost.plocha , jiná plocha od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, Rašínovo Nábřeží 42, Praha 2 – Nové Město s tím,  
že město se přihlásí do výběrového řízení , které bude vyhlášené vlastníkem 
s nabídkou kupní ceny  
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5389/80RM/2014 - Zřízení pozemkové  služebnosti k pozemkům k.ú. Dolní Suchá, v rámci  
stavby „Příprava polyfunkčního území areálu bývalého dolu Dukla“_____     

 
Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e   
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit v rámci stavby č. 10050 „Příprava polyfunkčního území areálu 
bývalého dolu Dukla“  zřízení pozemkové služebnosti sítě, ve prospěch 
oprávněného, statutárního města Havířova,  
1. k pozemkům k.ú. Dolní Suchá, parc. č. 1310/5, 2755/2,  

dle GP č. 1177-093/2013, v celk. rozsahu 497 m2 , včetně ochranného pásma  
a dále  k parc. č. 147/15, 2755/2, 2755/5, 2755/47, 2755/51,  
dle GP 1176-093/2013, v celk. rozsahu 168 m2, včetně ochranného pásma, 
spočívající v umístění, vedení, provozování a udržování  podzemního vedení 
veřejného osvětlení,  

2. k pozemkům k.ú. Dolní Suchá, parc. č. 2755/2, 2755/5  
a 2755/47, dle GP č. 1162-3093/2013, v celk. rozsahu 96 m2, včetně 
ochranného pásma, spočívající v umístění, vedení, provozování a udržování 
sběračů splaškové kanalizace,   

3. k pozemkům k.ú. Dolní Suchá, parc. č. 2740, dle GP č. 1185-2a/2014,  
v rozsahu 185,5     m2, včetně ochranného pásma, a dále k parc. 147/15, 
2755/2, 2755/5, dle GP 1185-2b/2014, v celk. rozsahu 203,9 m2, včetně 
ochranného pásma, spočívající v umístění, vedení, provozování a udržování 
sběračů dešťové vody,  

povinný: Moravskoslezský kraj, právo hospodařit přísluší Správě silnic 
Moravskoslezského kraje, se sídlem Úprkova 795, 702 23 Ostrava- Přívoz,  
IČ: 000 95 711, hodnota pozemkové služebnosti: jednorázově 1.210,- Kč, 
včetně DPH, takto zvýhodněná náhrada je určená dle sazebníku náhrad platné 
interní směrnice SSMSK a je podmíněna závazkem oprávněného, že po dobu 
min. 5 let zůstane vlastníkem předmětné inženýrské sítě a provede sanaci 
narušeného povrchu komunikace vzniklou umístěním inženýrské sítě                                                                                                     

________________________________________________________________________________ 
 
5390/80RM/2014 - Vypořádání dokončených stok v rámci stavby  

„Odkanalizování Havířova – části města Prostřední Suchá, Dolní Suchá, 
Dolní Datyně a Bludovice“ - II. část_________________________________            

 
Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e   
 
Zastupitelstvu města Havířova  
zrušit část usnesení ZMH č. 984/18/ZM/2009, ze dne 14. 9. 2009, v bodě 3, 
kterým byl schválen výkup částí parc.č. 74, 75, 76/2, k.ú. Dolní Datyně,  
o celkové výměře cca 1257 m2, ve vlastnictví Lenky Kosiecové, Na Pěšině 
160/6a, Havířov – Dolní Datyně za cenu dle požadavku vlastníka 300,-Kč/m2, 
s tím, že rozsah záboru je navýšen dle GP, jak je uvedeno v bodě B/2a)  
návrhu usnesení  
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schválit v rámci stavby „Odkanalizování Havířova – části města Dolní Datyně, 
Dolní Suchá, Prostřední Suchá a Bludovice“  
 
A) dar veřejných části kanalizačních přípojek vybudovaných k zastavěným  

pozemkům, v rámci výstavby kanalizace na území města, a to po uplynutí 
doby 10 let udržitelnosti projektu „Odkanalizování Havířova“ 

 
B) výkup pozemků zastavěných kalovými čerpacími stanicemi a příjezdy    
 
B1. výkup částí pozemků k.ú. Bludovice,  parc. č. 1308/1 o výměře 136 m2,  

parc. č. 608/13 o výměře 53 m2  a parc. č. 609/18 o výměře cca 90 m2, tj. 
celkem cca 279 m2, zastavěných částí příjezdu ke kalové čerpací stanici ČS-
3, dle geometrického zaměření,     
vlastník: Polský svaz kulturně – osvětový v České republice, místní skupina 
v Havířově – Bludovicích, U Zborůvky 438/12, Havířov – Bludovice,  
IČ: 696 24 054     
kupní cena: dle platných cenových přepisů 221,50 Kč/m2, tj. při výměře cca 
279 m2 celkem cca 61.800,-Kč   

 
B2.  a) výkup  částí pozemků k. ú. Dolní Datyně,  parc. č. 76/2 o výměře  

1388 m2, parc. č. 75, o výměře 329 m2, parc. č. 74 o výměře 173 m2   
tj. celkem 1890 m2, zastavěných kalovou čerpací stanicí ČS -3  
a příjezdovou komunikací, dle GP 565-35/2014,     
vlastník: Lenka Kosiecová, Na Pěšině 160/6a, Havířov – Dolní Datyně      
kupní cena: dohodou  200,-Kč/m2 za svažitou část parc. č. 76/2 o výměře 
460 m2, tj. 92.000,-Kč a 300,-Kč/m2 za zbývajících 1430 m2,  
tj. 429.000,- Kč   

 
b) výkup části pozemku k. ú. Dolní Datyně, parc. č. 72/5 o výměře 4 m2,  

zastavěného částí příjezdu, dle GP 565-35/2014        
spoluvlastníci: Lenka Kosiecová, Na Pěšině 160/6a, Havířov – Dolní 
Datyně Tomáš Kosiec, Na Pěšině 160/6a, Havířov – Dolní Datyně        
kupní cena: dohodou 300,-Kč/m2, tj. za 4m2 celkem 1200,-Kč  

 
C) zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě, spočívající v umístění,  

vedení, provozování a udržování kanalizační stoky, ve prospěch 
oprávněného, statutárního města Havířova,  
k pozemkům povinných, v rozsahu dle GP včetně ochranného pásma  
a v hodnotách pozemkových služebností dále uvedených,  

 
C1. k. ú. Dolní Datyně, parc. č. 76/2 v rozsahu celkem 249 m2 a 1 ks šachtice,  

dle GP 531-50E/2013, 
povinný: Lenka Kosiecová, Na Pěšině 160/6a, Havířov – Dolní Datyně   
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice,  
tj. (125,- x 249 ) + 500 = 31.625- Kč 

 
C2. a) k. ú. Prostřední Suchá,  parc. č. 1409/2, v rozsahu 541,13m2 a 2 ks  

šachtice, dle GP 2863-27/2014  a zároveň v rozsahu 266,52 m2 a 3 ks 
šachtice, dle GP 2827-50/2013,      
parc. č. 1243, v rozsahu 38,38m2 + 1 ks šachtice, dle GP 2826-50H/2013,  
parc. č. 2289, v rozsahu 79,47m2 + 1 ks šachtice, dle GP 2826-50J/2013,  
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parc.č. 2342,  2348,  2365 v celk. rozsahu 205,41m2+ 1ks šachtice  
dle GP 2826-50G/2013,  
hodnota pozemkové služebnosti: 100,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice, 
tj. (100,- x 1130,91 ) + (8 x 500,-) = 117.091,- Kč + DPH  

    b) parc. č. 2418, v rozsahu 105,97 a 1 ks šachtice, dle GP 2826-50D/2013, 
hodnota pozemkové služebnosti:  250,-Kč/m2+ 3000,-Kč/1ks šachtice, 
(250,- x 105,97) + 3000,- =  29.493,-Kč, +DPH 
povinný: Asental Land, s.r.o., 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, 
Gregorova 2582/3, IČ: 277 69 143 

 
C3. a) k. ú. Prostřední Suchá,  parc. č. 2343,  2345,  2349, 2361, 2364,  2368,  

v celk. rozsahu 466,24 m2 + 3ks šachtic,  dle GP 2826-50 G/2013, dále 
parc. č. 2286, 2288, 2290, v celk. rozsahu 297,01 m2 + 3ks šachtic,  dle 
GP 2826-50J/2013,                                                  
hodnota pozemkové služebnosti: 100,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice,  
tj. (100,- x 763,25 ) + (3x 500,-) = 77.825,- Kč + DPH a za veřejné části 
přípojek na pozemcích, jednorázově  1000,-Kč +DPH 

    b) k.ú. Prostřední Suchá, parc. č. 2392/2, 2393, 2415, 2440, v celk.  
rozsahu 308,17 m2+ 1ks šachtice , dle GP 2826-50 D/2013  
hodnota pozemkové služebnosti: 250,-Kč/m2+ 3000,-Kč/1ks šachtice, 
(250,- x 308,17) + 3000 = 80.043,-Kč +DPH 
povinný:  RPG Byty, s.r.o., 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, 
Gregorova 2582/3, IČ: 277 69 127 

 
C4. k .ú.  Prostřední Suchá, parc. č. 1231/31, v rozsahu 19,5 m2,  bez šachtic  

dle GP 2826-50 CH/2013,  
povinný: Asental Business, s.r.o., 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, 
Gregorova 2582/3, IČ: 277 69 135 
hodnota pozemkové služebnosti: 250,-Kč/m2+ DPH , 250,- x 19,5  
= 4875,- Kč +DPH 

 
C5. k. ú. Prostřední Suchá,  parc.č. 223/1,  223/3, v celk. rozsahu 143,91 m2  

a 1 ks šachtice, dle GP 2826-50 C/2013,  
povinný: GASCONTROL, společnost s r.o., Nový Svět 1407/59a,  
Havířov- Prostřední Suchá, IČ: 465 78 021,  
hodnota pozemkové služebnosti: 100,-Kč/m2+ 500,-Kč/1 ks šachtice,  
tj. (100,- x 143,91) +  500,- = 14.891,- Kč + DPH 

 
C6. k. ú. Šumbark parc. č. 2180, 2181/2 v celk. rozsahu 123 m2 a 1 ks šachtice,  

dle GP 1630-36/2013 
povinný: Stanislav Szturc, Výletní 137/2, Havířov – Šumbark 
                Zdislav Szturc, Smrková 259/1, Havířov - Šumbark 
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice,  
tj. (125,- x 123 ) + 500,-  = 15 875,- Kč   

 
C7.  k. ú. Dolní Suchá, parc. č. 2071 v celk. rozsahu 20,02  m2 ,  

dle GP 1156-53F/2013, 
povinný:  -Anton Beňo, Chatařská 390/12, Havířov – Dolní Suchá 
                -Bohdana Lípová, Družstevnická 1131/18, Havířov – Podlesí 
                -Ludmila Hajduková, Bratří Veverkových 2808/6,  

733 01Karviná- Hranice  
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                -Antonín Beňo,  Šenovská 708/15, Havířov – Šumbark 
                -Arnošt Beňo, Rynky 277, 725 28 Ostrava – Hošťálkovice    
                -Jiří Kicko, Ke Studánce 1040, 735 14, Orlová – Lutyně    
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2  tj. 125,- x 20,02 = 2502,- Kč 

 
C8. k. ú. Dolní Suchá, parc. č. 2085 a 2088 v celk. rozsahu 179,94  m2,  

1ks šachtice, dle GP 1156-53A/2013, 
povinný: Václav Kropka, U Splavu 580/17, Havířov – Prostřední Suchá 
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice,  
tj. (125,- x179,94 ) + 500,-  = 22.993,-Kč   

 
C9. k. ú. Dolní Suchá, parc. č. 2104/2 a 2104/14 v celk. rozsahu 61,4 m2,   

dle GP 1156-53E/2013, 
povinný:  Jiří Burkot, Jitka Burkotová, Lazecká 158/9,  
Havířov – Dolní Suchá 
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2  tj. 125,- x 61,4   = 7675,-Kč   

 
C10. k. ú. Bludovice , parc. č. 1410, 1411/3,  v celk. rozsahu 267,25  m2,   

2ks šachtice, dle GP 3784-50/2013, 
povinný:  -Roman Jelen, Spojná 619/5, Havířov – Bludovice 
                -Simona Galbavá, Molákova 574/32, 186 00 Praha- Karlín, 
                - Jan Bubela, Jarmila Bubelová, Spojná 618/3,  

Havířov - Bludovice  
                -Monika Macurová, Spojná 617/1, Havířov – Bludovice 
                -Pavlína Hladíková, 739 38 Soběšovice 258,  
hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice,  
tj. (125,- x 267,25 ) + (2 x500,-)  = 34. 406,-Kč   

 
C11. k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 238/1 a 238/2 v celk. rozsahu 231,92  m2,  

5ks šachtic, dle GP 2826-50A/2013, 
povinný: Čestmír Ulman, Eva Ulmanová, Nový Svět 411/65, Havířov – 
Prostřední Suchá 
hodnota pozemkové služebnosti: 100,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice, tj. 
(100,- x 231,92 ) + (5x500,-)  = 25.692,-Kč   

 
D1) zřízení věcného břemene a to služebnosti inženýrské sítě spočívající  

v umístění, vedení, provozování a udržování kanalizačních, stok, ve 
prospěch oprávněného statutárního města Havířova, v rozsahu dle 
geometrického zaměření, k pozemku k.ú. Prostřední Suchá, parc. č. 239/3, 
v rozsahu 717,5 m2 + 6 ks šachtic, dle GP 2826-50A/2013,  (budou 
vyčísleny také běžné  metry),     
povinný: Moravskoslezský kraj,  zast. Správou silnic Moravskoslezského 
kraje, se sídlem Úprkova 795, 702 23 Ostrava- Přívoz,  IČ: 000 95 711, 
zastoupené střediskem Karviná, Bohumínská 1877/4, Karviná – Fryštát  
hodnota pozemkové služebnosti: byla sjednána včetně umístění šachtic ve 
smlouvě, za 200,-Kč/m  x cca 225 m = cca 45.000,-Kč + DPH       

________________________________________________________________________________ 
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5391/80RM/2014 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Rekonstrukce silnice III/4745    
Havířov – U Šimaly“______________________________________________  

             
Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e  
 
pro účely realizace stavby „Rekonstrukce silnice III/4745 Havířov – U Šimaly“ 
jejímž stavebníkem je Moravskoslezský kraj, zastoupený Správou silnic MS 
kraje, přísp. org.   středisko Karviná,  IČO: 000 95 711,  a spoluinvestorem 
statutární  město Havířov, jako investor stavby chodníku, veřejného osvětlení, 
sjezdů k nemovitostem a přeložek oplocení, umístěných  na dále  uvedených 
pozemcích v k.ú. Prostřední Suchá,               
  
1. výpůjčku - právo provést stavbu na části pozemku parc. č. 2039, v  rozsahu  

cca 14 m2, pro účely výstavby sjezdu k nemovitosti   
vlastník:  Ing. Gustav Kiszka, Fryštátská 966/47, Havířov – Prostřední Suchá,  
- doba výpůjčky se sjednává od zahájení stavebních prací, do vydání     
kolaudačního souhlasu k dokončené stavbě     

 
2.  výpůjčku - právo provést stavbu na části pozemku parc. č. 2041/1,   

v  rozsahu cca 49 m2, pro účely výstavby chodníku, sjezdu k nemovitosti a 
veřejného osvětlení,    
vlastník:  Bc. Jaroslav Procházka a Marcela Procházková, Majakovského 
877/8,  Havířov – Město,  
- doba výpůjčky se sjednává od zahájení stavebních prací, do doby  
vypořádání trvale zastavěných částí pozemku stavbami města, v rozsahu  
dle zaměření dokončené stavby  

 
3. výpůjčku - právo provést stavbu na části pozemku parc. č. 2038/2,  

v  rozsahu cca 6 m2,  parc. č. 2038/1, v rozsahu cca 33 m2,  pro účely 
výstavby sjezdu k nemovitosti a veřejného osvětlení  
vlastník: Josef Holek, Fryštátská 955/30, Havířov – Prostřední Suchá,  
- doba výpůjčky se sjednává od zahájení stavebních prací, do doby  
vypořádání trvale zastavěných částí pozemku stavbami města,  
v rozsahu dle zaměření dokončené stavby  

 
4.  výpůjčku - právo provést stavbu na části pozemku parc. č. 2037/2,   

v rozsahu cca 51 m2  a  části pozemku parc. č.  2037/1,  v rozsahu cca 7 m2,  
pro účely výstavby  chodníku, sjezdu k nemovitosti a  veřejného osvětlení,   
vlastník: Milan Kirchner, Fryštátská 1029/55a, Havířov – Prostřední Suchá,  
- doba výpůjčky se sjednává od zahájení stavebních prací, do doby  
vypořádání  trvale zastavěných částí pozemků stavbami města,  
v rozsahu dle zaměření dokončené stavby  

 
5.  výpůjčku - právo provést stavbu na části pozemku parc. č. 2032,  

v  rozsahu cca 32 m2,  parc. č. 2033, v rozsahu cca 17 m2, pro účely výstavby 
sjezdu k nemovitosti, chodníku  a veřejného osvětlení  
vlastník: Petr Paštika, Fryštátská 1464/32, Havířov – Prostřední Suchá,  
- doba výpůjčky se sjednává od zahájení stavebních prací, do doby  
vypořádání trvale zastavěných částí pozemků stavbami města, v rozsahu  
dle zaměření dokončené stavby 
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6. výpůjčku - právo provést stavbu na části pozemku parc. č. 2035, v  rozsahu  
cca 16 m2,  a parc. č. 2036, v  rozsahu cca 44 m2,  pro účely výstavby 
chodníku, veřejného osvětlení a přeložky oplocení,  
vlastník: Duc Nguyen, Fryštátská 968/55, Havířov – Prostřední Suchá,  
- doba výpůjčky se sjednává od zahájení stavebních prací, do doby  
vypořádání  trvale zastavěných částí pozemků stavbami města, v rozsahu  
dle zaměření dokončené stavby  

 
7.  výpůjčku - právo provést stavbu na části pozemku parc. č. 2027,  v rozsahu  

cca 31 m2  a parc. č. 2645/13,  v rozsahu cca 13 m2, pro účely  výstavby  
sjezdu na pozemek, chodníku, veřejného osvětlení a přeložky oplocení,  
vlastník: Karel Knesl, U Stromovky 271/22, Havířov – Město,   
- doba výpůjčky se sjednává od zahájení stavebních prací, do doby  
vypořádání  trvale zastavěných částí pozemků stavbami města, v rozsahu dle 
zaměření dokončené stavby  

 
8. výpůjčku - právo provést stavbu na části pozemku,  parc. č. 2028/1 v   

rozsahu cca 6 m2, parc. č. 2029 v  rozsahu cca 104 m2, parc. č. 2756/3 v  
rozsahu cca 5 m2, parc. č. 2758/2 v  rozsahu cca 2 m2,  parc. č. 2031/2 v  
rozsahu cca 53 m2, pro účely výstavby sjezdu k nemovitosti a veřejného 
osvětlení  
vlastníci: manž. Josef Oleksik, Hana Oleksiková, Fryštátská 957/36,  
Havířov – Prostřední Suchá,       
- doba výpůjčky se sjednává od zahájení stavebních prací, do doby  
vypořádání  trvale zastavěných částí pozemků stavbami města, v rozsahu  
dle zaměření dokončené stavby  

 
9. výpůjčku - právo provést stavbu na části pozemku parc. č. 2645/14 v rozsahu  

cca 15 m2,  parc. č. 2020/4, v rozsahu cca 89 m2, parc. č. 2020/1, v rozsahu 
cca 27 m2, pro účely výstavby sjezdu na pozemek, chodníku, veřejného 
osvětlení a přeložky oplocení,  
vlastník: Vráblová Anna, Fryštátská 971/61, Havířov – Prostřední Suchá,   
- doba výpůjčky se sjednává od zahájení stavebních prací, do doby  
vypořádání trvale zastavěných částí pozemků, stavbami města, v rozsahu dle 
zaměření dokončené stavby  

 
10. výpůjčku - právo provést stavbu na části pozemku  parc. č. 2019/2, v   

rozsahu cca 6 m2, pro účely výstavby sjezdu na pozemek a veřejného 
osvětlení   
vlastník: Radek Jurečka, Fryštátská 1491/63a, Havířov – Prostřední Suchá,  
- doba výpůjčky se sjednává od zahájení stavebních prací, do doby  
vypořádání trvale zastavěných částí pozemků, stavbami města, v rozsahu 
dle zaměření dokončené stavby 

 
11. výpůjčku - právo provést stavbu na části pozemku  parc. č. 2018 v rozsahu  

cca 10 m2, parc. č. 2019/1,  v  rozsahu cca 101 m2  a  parc. č. 2645/15 
v rozsahu cca 41 m2,  pro účely výstavby sjezdu na pozemek, chodníku, 
veřejného osvětlení a přeložky oplocení,  
vlastníci:  manž. Martin Jurečka, Monika Jurečková, Fryštátská 972/63, 
Havířov – Prostřední Suchá,  
- doba výpůjčky se sjednává od zahájení stavebních prací, do doby  
vypořádání trvale zastavěných částí pozemků stavbami města, v rozsahu 
dle zaměření dokončené stavby  
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12. výpůjčku - právo provést stavbu na části pozemku  parc. č. 2759,  
v  rozsahu cca 123 m2, parc. č. 2760/1, v  rozsahu cca 109 m2,  
pro účely výstavby chodníku, veřejného osvětlení a přeložky oplocení, 
s tím, že vlastníci požadují místo repasování stávajícího oplocení, osazení 
PVC pletiva,     
spoluvlastníci: Mgr. Marcela Sasynová, Rostislav Sasyn, Kapitána Jasioka 
744/26, Havířov – Prostřední Suchá,     
- doba výpůjčky se sjednává od zahájení stavebních prací, do doby  
vypořádání trvale zastavěných částí pozemků stavbami města, v rozsahu 
dle zaměření dokončené stavby  

 
13.  výpůjčku- právo provést stavbu na části pozemku  parc. č. 2645/16, v   

rozsahu cca 4 m2, části pozemku  parc. č. 2015, v  rozsahu cca 14 m2, části 
pozemku  parc. č. 2016, v  rozsahu cca 101 m2, 
pro účely  výstavby sjezdu na pozemek, chodníku, veřejného osvětlení a 
přeložky oplocení,  
spoluvlastníci: Oldřich Auer, Fryštátská 973/65, Havířov – Prostřední 
Suchá,  Leoš Auer, Osvoboditelů 1240/4, Havířov – Město,  

                   Lenka Kocurková, Makarenkova 513/1, Havířov-Město 
- doba výpůjčky se sjednává od zahájení stavebních prací, do doby  
vypořádání trvale zastavěných částí pozemků stavbami města, v rozsahu 
dle zaměření dokončené stavby  

 
14.  výpůjčku- právo provést stavbu na části pozemku parc. č. 2010,  v rozsahu  

cca 26 m2  a parc. č. 2011,  v rozsahu cca 70 m2, pro účely  výstavby  sjezdu 
na pozemek, veřejného osvětlení a přeložky oplocení,  
vlastník: Břuska Martin, Nad Terasou 1163/10, Havířov – Podlesí,   
- doba výpůjčky se sjednává od zahájení stavebních prací, do doby  
vypořádání trvale zastavěných částí pozemků stavbami města, v rozsahu 
dle zaměření dokončené stavby  

 
15. výpůjčku - právo provést stavbu na části parc. č. 2008,  v rozsahu  

cca 128 m2 a části parc. č. 2007 v rozsahu cca 4 m2 ,  pro účely výstavby 
sjezdu na pozemek, chodníku  a veřejného osvětlení  
spoluvlastníci: Ing. Radoslav Cimala, Fryštátská 975/69, Havířov – 
Prostřední Suchá, Tomáš Cimala, Karla Čapka 798/4, Havířov - Město   
- doba výpůjčky se sjednává od zahájení stavebních prací, do doby  
vypořádání trvale zastavěných částí pozemků stavbami města, v rozsahu 
dle zaměření dokončené stavby  

 
16.  výpůjčku - právo provést stavbu na části pozemku parc. č. 1999 v rozsahu  

cca 14m2 ,  parc. č. 2000 v rozsahu cca 17 m2,   parc. č. 2001/1 v rozsahu 
cca 69 m2, parc. č.  2001/3 v rozsahu cca 14 m2,  pro účely výstavby sjezdu 
k nemovitosti, chodníku a veřejného osvětlení   
vlastník: JUDr. Bohuslava Drahošová, Fryštátská 1325/71a, Havířov – 
Prostřední Suchá,       
- doba výpůjčky se sjednává od zahájení stavebních prací, do doby  
vypořádání trvale zastavěných částí pozemků stavbami města, v rozsahu 
dle zaměření dokončené stavby  
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17. výpůjčku - právo provést stavbu na části pozemku  parc. č. 1998, v rozsahu  
cca 41 m2, pro účely výstavby sjezdu k nemovitosti, chodníku a veřejného 
osvětlení   
vlastník: Marta Mitrengová, Fryštátská 997/73, Havířov – Prostřední Suchá,       
- doba výpůjčky se sjednává od zahájení stavebních prací, do doby  
vypořádání trvale zastavěných částí pozemků stavbami města, v rozsahu 
dle zaměření dokončené stavby  

 
18. výpůjčku - právo provést stavbu na části pozemku  parc. č. 2034/1,  

v rozsahu cca 27 m2, pro účely výstavby rozšířeného sjezdu k nemovitosti a 
veřejného osvětlení   
vlastník: Monika Breksová, Fryštátská 1464/32a, Havířov – Prostřední 
Suchá,       
- doba výpůjčky se sjednává od zahájení stavebních prací, do doby  
vypořádání trvale zastavěných částí pozemků stavbami města, v rozsahu 
dle zaměření dokončené stavby  

 
19.  nájem části pozemku parc. č. 2756/1, 2774/2 v celk.  rozsahu 187 m2,  pro  

účely  výstavby  veřejného osvětlení,  
pronajímatel: ČR - Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, 500 
08 Hradec Králové, IČ: 421 96 451, zastoupeny Lesní správou Ostrava, 
Těšínská 993, 739 34 Šenov u Ostravy, doba nájmu: od vydání 
kolaudačního souhlasu k dokončené stavbě, do doby vypořádání  
zastavěných částí pozemků,  nájemné: dohodou 25,-Kč/m2/rok, tj. 4675,-
Kč/rok + DPH s tím, že smluvní vztahy uvedené v bodě 1-19  mohou být 
uzavřeny za stejných podmínek také s případnými novými nabyvateli 
dotčených pozemků 

 
p o v ě ř u j e    
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv  
k bodu 1 -19 
                                                                                      Z: vedoucí OSM  
                                                                                      T: ke stavebnímu řízení 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit pro účely realizace stavby „Rekonstrukce silnice III/4745, Havířov  
– U Šimaly“ jejímž stavebníkem je Moravskoslezský kraj, zastoupený Správou 
silnic MS kraje, přísp. org.   středisko Karviná,  IČ: 000 95 711, a 
spoluinvestorem statutární město Havířov, výkup částí pozemků, k.ú. Prostřední 
Suchá, trvale zastavěných chodníkem a veřejným osvětlením v majetku města, 
v rozsahu dle zaměření dokončené stavby,   
1. výkup  části pozemku parc. č. 2041/1, v rozsahu cca 49 m2, zastavěného  

chodníkem, a veřejným osvětlením,   
vlastník: Bc. Jaroslav Procházka a Marcela Procházková, Majakovského 
877/8, Havířov – Město,  
kupní cena: bude stanovena dle cenových předpisů platných v době uzavření 
kupní smlouvy  

 



 
 

USNESENÍ 
z 80. schůze Rady města Havířova 

konané dne 4.6.2014 
 

30 

2. výkup částí pozemku parc. č. 2038/2, v  rozsahu cca 6 m2,  parc. č. 2038/1,  
v rozsahu cca 33 m2,  zastavěných veřejným osvětlením  
vlastník: Josef Holek, Fryštátská 955/30, Havířov – Prostřední Suchá,  
kupní cena: bude stanovena dle cenových předpisů platných v době uzavření 
kupní smlouvy  

 
3. výkup části pozemku parc. č. 2037/2,  v rozsahu cca 51 m2  a  části pozemku  

parc. č.  2037/1,  v rozsahu cca 7 m2,  zastavěných  chodníkem a  veřejným 
osvětlením,   
vlastník: Milan Kirchner, Fryštátská 1029/55a, Havířov – Prostřední Suchá,  
kupní cena: bude stanovena dle cenových předpisů platných v době uzavření 
kupní smlouvy  

 
4. výkup části pozemku parc. č. 2032, v  rozsahu cca 32 m2,  parc. č. 2033,  

v rozsahu cca 17 m2, zastavěných chodníkem  a veřejným osvětlením,     
vlastník: Petr Paštika, Fryštátská 1464/32, Havířov – Prostřední Suchá,  
kupní cena: bude stanovena dle cenových předpisů platných v době uzavření 
kupní smlouvy  

 
5. výkup části pozemku parc. č. 2035, v  rozsahu cca 16 m2,  a parc. č. 2036,  

v  rozsahu cca 44 m2,  zastavěných chodníkem a veřejným osvětlením,     
vlastník: Duc Nguyen, Fryštátská 968/55, Havířov – Prostřední Suchá,  
kupní cena: bude stanovena dle cenových předpisů platných v době uzavření 
kupní smlouvy  

  
6. výkup části pozemku parc. č. 2027,  v rozsahu cca 31 m2  a parc. č. 2645/13,   

v rozsahu cca 13 m2, zastavěných chodníkem a veřejným osvětlením,  
vlastník: Karel Knesl, U Stromovky 271/22, Havířov – Město,   
kupní cena: bude stanovena dle cenových předpisů platných v době uzavření 
kupní smlouvy  

 
7. výkup části pozemku,  parc. č. 2028/1 v  rozsahu cca 6 m2, parc. č. 2029  

v rozsahu cca 104 m2, parc. č. 2756/3 v  rozsahu cca 5 m2, parc. č. 2758/2  
v  rozsahu cca 2 m2,  parc. č. 2031/2 v  rozsahu cca 53 m2,  zastavěných 
veřejným osvětlením,  
vlastníci: manž. Josef Oleksik, Hana Oleksiková, Fryštátská 957/36,  
                Havířov – Prostřední Suchá,       
kupní cena: bude stanovena dle cenových předpisů platných v době uzavření 
kupní smlouvy  

 
8. výkup části pozemku parc. č. 2645/14 v rozsahu cca 15 m2,  parc. č. 2020/4,  

v rozsahu cca 89 m2, parc. č. 2020/1, v rozsahu cca 27 m2, zastavěných 
chodníkem a veřejným osvětlením   
vlastník: Vráblová Anna, Fryštátská 971/61, Havířov – Prostřední Suchá,   
kupní cena: bude stanovena dle cenových předpisů platných v době uzavření 
kupní smlouvy  

 
9. výkup části pozemku  parc. č. 2019/2, v  rozsahu cca 6 m2,  zastavěného  

veřejným osvětlením,    
vlastník: Radek Jurečka, Fryštátská 1491/63a, Havířov – Prostřední Suchá,  
kupní cena: bude stanovena dle cenových předpisů platných v době uzavření 
kupní smlouvy  
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10. výkup části pozemku  parc. č. 2018 v rozsahu cca 10 m2, parc. č. 2019/1,   
v  rozsahu cca 101 m2  a  parc. č. 2645/15 v rozsahu cca 41 m2,  zastavěných 
chodníkem a veřejným osvětlením  
vlastníci: manž. Martin Jurečka, Monika Jurečková, Fryštátská 972/63,            
                Havířov – Prostřední Suchá,  
kupní cena: bude stanovena dle cenových předpisů platných v době uzavření 
kupní smlouvy  

 
11. výkup části pozemku  parc. č. 2759, v  rozsahu cca 123 m2, parc. č. 2760/1,  

v  rozsahu cca 109 m2,  zastavěných chodníkem, veřejným osvětlením,  
spoluvlastníci: Mgr. Marcela Sasynová, Rostislav Sasyn,  
                        Kapitána Jasioka 744/26,  Havířov – Prostřední Suchá,     
kupní cena: bude stanovena dle cenových předpisů platných v době uzavření 
kupní  smlouvy  

 
12. výkup části pozemku  parc. č. 2645/16, v  rozsahu cca 4 m2, části pozemku   

parc. č. 2015, v  rozsahu cca 14 m2, části pozemku  parc. č. 2016, v  rozsahu 
cca 101 m2, zastavěných chodníkem a veřejným osvětlením   
spoluvlastníci: Oldřich Auer, Fryštátská 973/65,  
                        Havířov – Prostřední Suchá,   
                        Leoš Auer, Osvoboditelů 1240/4, Havířov – Město,  
                         Lenka Kocurková, Makarenkova 513/1, Havířov-Město 
kupní cena: bude stanovena dle cenových předpisů platných v době uzavření 
kupní smlouvy  

 
13. výkup části pozemku parc. č. 2010,  v rozsahu cca 26 m2  a parc. č. 2011, ¨ 

v rozsahu cca 70 m2, zastavěných veřejným osvětlením   
vlastník: Břuska Martin, Nad Terasou 1163/10, Havířov – Podlesí,   
kupní cena: bude stanovena dle cenových předpisů platných  v době 
uzavření kupní  smlouvy  

 
14. výkup části pozemku parc. č. 2008,  v rozsahu cca 128 m2  zastavěného  

chodníkem  a veřejným osvětlením  
spoluvlastníci: Ing. Radoslav Cimala, Fryštátská 975/69,  
                        Havířov – Prostřední Suchá,   
                        Tomáš Cimala, Karla Čapka 798/4, Havířov - Město   
kupní cena: bude stanovena dle cenových předpisů platných v době uzavření 
kupní smlouvy  

  
15. výkup části pozemku parc. č. 1999 v rozsahu cca 14m2 ,   

parc. č. 2000 v rozsahu cca 17 m2,   parc. č. 2001/1 v rozsahu cca 69 m2, 
parc. č.  2001/3 v rozsahu cca 14 m2,  zastavěných chodníkem a veřejným 
osvětlením,   
vlastník: JUDr. Bohuslava Drahošová, Fryštátská 1325/71a,  
               Havířov – Prostřední Suchá,       
kupní cena: bude stanovena dle cenových předpisů platných v době uzavření 
kupní smlouvy  
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16.  výkup části pozemku  parc. č. 1998, v rozsahu cca 41 m2, zastavěné  
chodníkem a veřejným osvětlením   
vlastník: Marta Mitrengová, Fryštátská 997/73, Havířov – Prostřední Suchá,       
kupní cena: bude stanovena dle cenových předpisů platných v době 
uzavření kupní smlouvy  
 

 17. výkup části pozemku parc. č. 2034/1, v rozsahu cca 27 m2, zastavěné  
veřejným osvětlením   
vlastník: Monika Breksová, Fryštátská 1464/32a, Havířov – Pros. Suchá,       
kupní cena: bude stanovena dle cenových předpisů platných v době uzavření 
kupní smlouvy  

  
s tím, že s vlastníky dle bodu 1 – 17 budou uzavřeny smlouvy budoucí kupní 
smlouvě a po realizaci stavby kupní smlouvy, které mohou být uzavřeny za 
stejných podmínek také s případnými novými nabyvateli dotčených pozemků 

 
    
5392/80RM/2014 - Uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o budoucí realizaci a financování stavby  

„Rekonstrukce sil. III/4745 Havířov – U Šimaly“______________________ 
  

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit uzavření předloženého Dodatku č. 1 k Dohodě o budoucí realizaci  
a financování stavby „Rekonstrukce sil.  III/4745  Havířov – U Šimaly“, 
uzavřené mezi městem a Správou silnic Moravskoslezského kraje, se sídlem 
Úprkova 795, 702 23 Ostrava - Přívoz,   IČO: 000 95 711, zastoupené 
střediskem Karviná, Bohumínská 1877/4, Karviná – Fryštát s tím, že město 
Havířov bude financovat dále uvedené stavební objekty: 
 
C 121.1  pěší komunikace  880 482,49 Kč 
C 121.2  vjezdy 103 207,68 Kč 
C 451     veřejné osvětlení 1 401 316,44 Kč 
C 701.1  přeložka oplocení na parcele č.2035, 2036 158 028,27 Kč 
C 701.2  přeložka oplocení na parcele č.2645/13 96 761,13 Kč 
C 701.3  přeložka oplocení na parcele č.2645/14 147 056,87 Kč 
C 701.4  přeložka oplocení na parcele č.2018 a 2019/1 70 836,77 Kč 
C 701.5  přeložka oplocení na parcele č.2016 97 051,01 Kč 
C 701.6  přeložka oplocení na parcele č.2011 67 129,45 Kč 
C 701.7  přeložka oplocení na parcele č.2760/1 70 563,55 Kč 
   
a náklady části stavby splaškové kanalizace  
SO 01 Gravitační stoky – vybrané úseky SA-1, SB, SB-4, SB-2                   
5 366 000,00 Kč 
náklady bez DPH celkem:                                                                               
8 458 433,66 Kč 
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5393/80RM/2014 - Smlouva o spolupráci  mezi statutárním městem Havířov,  
společností Asental Land, s.r.o.  a  společností Dalkia Česká republika, a.s.   

 
Rada  města Havířova 
 
d o p o r u č u j e    
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit uzavření Smlouvy o spolupráci v oblasti podpory výroby, služeb a 
rekreace v areálu bývalého dolu Dukla  mezi statutárním městem Havířov, 
společností Asental Land , s.r.o., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, 
Gregorova 2582/3, IČO: 277 69 143 a společností Dalkia Česká republika, a.s.,  
se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, 28. října 3337/7, IČ: 451 93 410 ,  
ve znění přílohy č.1  

 
   
5394/80RM/2014 - Žádost o umístění telekomunikačního zařízení________________________  
 

Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e 
 
umístění telekomunikačního zařízení – 2 ks antén o průměru 30 cm na střeše 
části A a 1 ks antény o průměru 60 cm na střeše části E objektu Radnice, 
Svornosti 2, Havířov-Město, provozovateli Úřadu práce České republiky,  
IČ: 28585445, k navýšení kapacity datové linky, za podmínek: 
- měsíční úhrada 500,- Kč bez DPH 
- doba umístění: po dobu platnosti smlouvy o nájmu části nemovité věci  
  - na prostory v části   E, objektu Radnice 
- elektrickou energii bude provozovatel hradit na základě podružného měření 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem smlouvy o umístění telekomunikačního zařízení 

 
          Z: vedoucí OSM 
          T: 31. 8. 2014 
 
  
5395/80RM/2014 - Majetkové vypořádání se Svazkem měst a obcí okresu Karviná__________ 
 

Rada města Havířova 
 
o d k l á d á 
 
posouzení majetkového vypořádání se Svazkem měst a obcí okresu Karviná, 
IČO: 750 66 611,  po zrušení členství statutárního města Havířova  
ke dni 31. 12. 2013 
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5396/80RM/2014 - Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 1374/63, k.ú. Šumbark__________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e     
 
záměr pronájmu pozemku parc.č. 1374/63, k.ú. Šumbark o výměře 34  m2,   
panu Antonínu Románkovi, bytem Doubrava čp. 729 
k  již postavenému prodejnímu stánku s prodejem novin, časopisů, potravin  
a smíšeného zboží, a to za podmínek: 
- na dobu neurčitou od 1.7.2014 s tříměsíční výpovědní lhůtou 
- za nájemné dle platných zásad ve výši 11 560,- Kč/ročně, úhrada formou  
čtvrtletních splátek 

- zákaz prodeje alkoholických nápojů (včetně piva a vína) 
- nájemce zajistí v okolí stánku pořádek a v zimním období  bezpečnou  
schůdnost přístupu ke stánku 

 
 
5397/80RM/2014 - Záměr výpůjčky části pozemku parc.č. 1405/9, k.ú. Prostřední Suchá_____ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e   
 
záměr výpůjčky části pozemku parc.č. 1405/9, k.ú. Prostřední Suchá,  
ostatní plocha o výměře 1,5 m2, pro ČSAD Havířov a.s., sídlo Těšínská 2b,  
Havířov – Podlesí, IČO: 451 92 081, za účelem umístění mobilní toalety,  
na dobu určitou do 31.12. 2018 

________________________________________________________________________________ 
  
5398/80RM/2014 - Záměr výpůjčky části pozemku parc.č.  4055, k.ú. Havířov – město_______ 
 

Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e   
 
záměr výpůjčky části  pozemku  parc.č. 4055, trvalý trávní porost o výměře  
cca 10.000 m2, k.ú. Havířov - město, za účelem vypásání pozemků  
pomocí stáda ovcí, společnosti Yass Australia, s.r.o.,  
se sídlem Na Kempách 13/330, Havířov – Bludovice, IČO: 27777413,  
na dobu určitou 1 rok, s účinnosti od 1.8.2014 

 
 
5399/80RM/2014 - Záměr výpůjčky části pozemku parc.č. 144, k.ú. Bludovice______________ 
                     

Rada města Havířova 
 
o d k l á d á   
 
projednání záměru výpůjčky části pozemku parc.č. 144, k.ú. Bludovice   
o výměře 830 m2 Tenisovému spolku Podlesí, se sídlem Havířov-Podlesí, 
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Dlouhá třída 1226/44a, k již vybudovanému a oplocenému tenisovému kurtu 
včetně zázemí, na dobu určitou 15 let 

________________________________________________________________________________ 
 
5400/80RM/2014 - Záměr pronájmu části nemovité věci________________________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o 
celkové výměře 128,80 m2 v  suterénu obytného domu na Hlavní tř. 72, 
Havířov-Město, spol. Akvatera Polcr s.r.o., IČO: 02869225, jako prodejna 
chovatelských potřeb 

 
 
5401/80RM/2014 - Výsledek veřejných soutěží 

Obecný záměr pronájmu části nemovité věci__________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e    n a    v ě d o m í 
 
1. že do soutěže p. č. 5/OSM/2014 na pronájem části nemovité věci – prostoru  

sloužícímu k podnikání o celkové výměře 53,92 m2 ve 2. nadzemním podlaží 
obytného domu ul. Sukova 2, Havířov-Město, nebyla podána žádná nabídka 

 
2. zpětvzetí výpovědi smlouvy o nájmu části nemovité věci – prostoru  

sloužícího k podnikání o celkové výměře 53,92 m2 ve 2. nadzemním podlaží 
obytného domu ul. Sukova 2, Havířov-Město, podané dne 4. 6. 2014 
nájemkyní p. Renátou Pytlíkovou, IČO: 67712819 

 
3. nabídku do veřejné soutěže p. č. 6/OSM/2014 – na pronájem části nemovité  

věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové výměře 65,98 m2 v přízemí 
části D objektu Radnice, Svornosti 2, Havířov-Město, kterou podala: 
p. Monika Trojáčková 

 
s c h v a l u j e 
 
1. snížení nájemného za část nemovité věci – prostor sloužící k podnikání o  

celkové výměře 53,92 m2 ve 2. nadzemním podlaží obytného domu ul. 
Sukova 2, Havířov-Město, nájemkyni p. Renátě Pytlíkové, IČO: 67712819, 
z původní výše nájemného 511,- Kč/m2/rok bez DPH na nájemné ve výši 
287,- Kč/m2/rok bez DPH od 1. 7. 2014 

 
2. uzavření nájemní smlouvy na část nemovité věci – prostor sloužící  

k podnikání o celkové výměře 65,98 m2 v přízemí části D objektu Radnice, 
Svornosti 2, Havířov-Město, s p. Monikou Trojáčkovou, IČO: 70643326, za 
podmínek: 
- nájemné 1.600,- Kč/m2/rok bez DPH 
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou  
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- platba nájmu a záloh za služby měsíčně  
- účel: bazar dětského zboží, komisní prodej 
- stavební úpravy prostor na vlastní náklady bez nároku na finanční 
vyrovnání po ukončení nájmu 
 

p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem smlouvy o nájmu části nemovité věci dle usnesení, bod 2 
 
         Z: vedoucí OSM 
         T: 31. 8. 2014 

 
 
5402/80RM/2014 - Pronájmy částí nemovitých věcí_____________________________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. pronájem části nemovité věci – garáže o výměře 15 m2 v suterénu obytného  
    domu ul. Marie Pujmanové 6, Havířov-Šumbark, p. Jaroslavu Fecenkovi,    
    bytem Mládí 6, Havířov-Šumbark, za podmínek: 
    - nájemné 700,- Kč/m2/rok vč. DPH 
    - nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 
    - garáž je určena pouze pro garážování vlastního osobního vozidla 
 
2. pronájem části nemovité věci – místnost o výměře 12 m2 v suterénu obytného  
    domu ul. Moskevská 5, Havířov-Město, p. Zuzaně Jevjakové, jako sklad pro   
    vlastní potřebu, za podmínek: 
    - nájemné 100,- Kč/m2/rok bez DPH 
    - nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 
 
3. pronájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání  
    o výměře 104,50 m2 v přízemí obytného domu na Hlavní třídě 230/72,     
    Havířov-Město, spol. MUDr. Fussková, s.r.o., IČ: 28637712, k provozování  
    ambulance všeobecného praktického lékaře, za podmínek: 
    - nájemné 1.063,- Kč/m2/rok bez DPH 
    - nájemné smluvní ve výši 500,- Kč měsíčně bez DPH od 1. 8. 2014  
      do 31. 10. 2014 po dobu vyřizování a realizace stavebních úprav 
    - nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 8. 2014 
    - stavební úpravy provede nájemce na vlastní náklady bez nároku na finanční     
      vyrovnání po ukončení nájmu 
 
n e s c h v a l u j e 
 
pronájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o výměře 
104,50 m2 v přízemí obytného domu na Hlavní třídě 230/72, Havířov-Město,  
p. Radce Zahradníčkové, IČ: 67713050, za účelem provozování prostor 
k výrobě reklamních a dárkových předmětů, kopírování, tisku a vázání 
dokumentů, výrobě razítek, výrobě a prodeji kancelářských potřeb, velkoplošné 
reklamě, výrobě vizitek a tiskových materiálů, za podmínek: 
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- nájemné 1.500,- Kč/m2/rok bez DPH 
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 
- stavební úpravy provede nájemce na vlastní náklady bez nároku na finanční      
   vyrovnání po ukončení nájmu 

 
 
5403/80RM/2014 - Ukončení nájmu části nemovité věci dohodou_________________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
ukončení nájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o výměře 
61 m2 v suterénu obytného domu ul. Mládí 10, Havířov-Šumbark, a přístupu 
k prostorám na pozemcích parc. č. 944/322 parc. č. 944/323 o celkové výměře 
45 m2 v k. ú. Šumbark, nájemci p. Romanu Przeczkovi, IČO: 46121587, 
dohodou k 30. 6. 2014 

 
 
5404/80RM/2014 - Výpovědi nájemních smluv________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. výpověď nájemní smlouvy na část nemovité věci – garáž o výměře 16,23 m2   
    v suterénu obytného domu ul. V. K. Klicpery 2, Havířov-Šumbark,  
    p. Josefu Wroblovi, bytem V. K. Klicpery 2, Havířov-Šumbark, z důvodu  
    dluhu na nájemném a službách 
 
2. výpověď nájemní smlouvy na část nemovité věci – prostor sloužící  
    k podnikání o výměře 36 m2 v suterénu obytného domu ul. Josefa Hory,     
    Havířov-Město, p. Pavlu Matznerovi, IČ: 44184948, z důvodu dluhu  
    na nájemném a službách 
 
3. výpověď nájemní smlouvy na část nemovité věci – prostor sloužící  
    k podnikání o výměře 68,81 m2 v suterénu obytného domu ul. K. V. Raise 14,  
    Havířov-Město, p. Pavlu Matznerovi, IČ: 44184948, z důvodu dluhu  
    na nájemném a službách 

 
 
5405/80RM/2014 - Souhlas zřizovatele k pronájmu nebytových prostor____________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
Základní škole Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná,  
IČ: 48805513, pronájem části nemovité věci v areálu školy,  
p. Martinu Lamkovi, IČ: 67700381, za podmínek: 
- účel: školní bufet se zákazem prodeje tabákových a alkoholických výrobků 
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- výměra prostor:  13,50 m2  
- doba nájmu: na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 9. 2014 
- nájemné:  224,- Kč/m2/rok 
- v červenci a srpnu bude bufet uzavřen a nájemce nebude hradit nájemné  
  a platby za služby  
- hrazení zálohových a paušálních měsíčních plateb za služby 

 
 
5406/80RM/2014 - Předání dlouhodobého majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím 

a darování movitých věcí příspěvkovým organizacím___________________ 
           

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e     
 
Zastupitelstvu města Havířova   

 
schválit   
1.  Předání dlouhodobého majetku statutárního města Havířova dle § 27,  
     odst. 2, písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,    
     k hospodaření příspěvkovým organizacím: 
     a)  příspěvkové organizaci Mateřská škola Havířov-Město Lípová 15,  
          IČ: 65 89 07 01 
          -  oplocení areálu mateřské školy Čapkova, v reprodukční odhadní  
             ceně 116 073,- Kč,  
          -  zabudovaný altán na zahradě MŠ Čapkova v reprodukční odhadní  
             ceně 5 005,- Kč  
 

b)  příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko Havířov,  
     sídlo: Havířov – Město, Hlavní  třída 246/31a, IČ: 00 31 79 85      

          -  přípojku kanalizace pro kino Centrum v celkové pořizovací  
             ceně 94 973,96 Kč,  
          -  přípojku plynu pro kino Centrum v celkové pořizovací  
             ceně 54 281,17 Kč,   
          -  stavbu přístupové (účelové) komunikace ke kinu Centrum  
             na pozemku prac. č.  377/2, k. ú. Havířov – město,   
             v celkové pořizovací ceně 357 893,87 Kč,  
          -  pozemek pod účelovou  komunikací, parc. č. 377/2,  
             k. ú. Havířov – město, o výměře 329 m2 v účetní  hodnotě  2401,-Kč, 
          -  části pozemků, parc. č. 377 a 331/1 k.ú. Havířov – město,   
             zastavěné částí budovy kina Centrum,  dle geometrického zaměření  
             sloučené do  parc. č. 375,  s tím, že v příloze zřizovací listiny  
             příspěvkové organizace bude u parc. č. 375  aktualizována  
             výměra 1321 m2 a účetní hodnota  1.639.941,- Kč,                  
          -  vybavení kina Centrum, v celkové pořizovací ceně 30 556 318,29 Kč, 
              z toho: software za 149 616,- Kč, samostatné movité věci  
              (dříve movitý investiční majetek) v celkové pořizovací  
              ceně 26 242 615,12 Kč, drobný dlouhodobý hmotný  
              majetek do 40 tis. Kč/ks v celkové pořizovací ceně 3 354 227,17 Kč  
              a majetek drobný do 3 tis. Kč/ks v celkové pořizovací  
              ceně 809 860,-Kč, 
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    c) příspěvkové organizaci Základní  škola a Mateřská škola  
        Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvková  organizace, IČ: 48 80 52 89,   
        přípojku kanalizace k MŠ Občanská v Havířově - Dolních Datyních,  
        v pořizovací ceně 64 395,- Kč 
 
    d) příspěvkové organizaci Mateřská škola Havířov-Šumbark  
        Moravská 14/404, příspěvková organizace, IČ: 61 98 85 88,  
        přípojku kanalizace pro MŠ U Školy v Havířově-Dolní Suchá,      
        v pořizovací ceně  110 271,- Kč 
2.  Darování movitých věcí z majetku statutárního města Havířova   
     do vlastnictví  příspěvkových organizací: 
 
     a)  příspěvkové organizaci Mateřská škola Havířov-Šumbark  
          Moravská 14 14/404, příspěvková organizace, IČ:  61 98 85 88:         
          kamerový systém k zabezpečení vstupu do budovy MŠ Moravská,  
          inv. číslo 000000032886, v pořizovací ceně 14 248,-Kč a čipový  
          zabezpečovací systém, inv. číslo 000000032788,  v pořizovací  
          ceně 62 709,- Kč 
 
     b)  příspěvkové organizaci Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814     
          okres Karviná, příspěvková organizace, IČ:  70 95 81 49:   elektrický  
          ohřívač vody, inv. číslo 0000000030854,   
          v pořizovací ceně 12 476,31 Kč 
 

c)   příspěvkové organizaci  Základní škola Havířov-Podlesí  
K. Světlé 1/1372 okres Karviná, IČ:  48 80 54 24: kamerový systém 
k zabezpečení vstupu do budovy školy, inv. číslo 000000032882, 
v pořizovací ceně 29 554,- Kč 

 
d)   příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Havířov-Město  

Na Nábřeží, příspěvková organizace, IČ:  48 80 52 71: kamerový systém 
k zabezpečení vstupu do budovy, inv. číslo 000000032883, v pořizovací 
ceně 14 496,- Kč 

 
e)  příspěvkové   organizaci  Základní škola Havířov-Šumbark  

M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná,  IČ:  48 80 54 75: kamerový 
systém k zabezpečení vstupu do budovy, inv. číslo 0000000032881, 
v pořizovací cesně 25 802,- Kč 

 
f) příspěvkové organizaci  Základní škola Havířov-Šumbark  

Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková    organizace,  
IČ:  70 95 81 31: kamerový zabezpečovací systém, inv. číslo 
0000000032787, v pořizovací ceně 85 000,- Kč 

 
g)  příspěvkové organizaci Mateřská škola Havířov-Podlesí  

Kosmonautů 4/1319, IČ:  61 98 86 26:  terárium střední v pořizovací 
ceně 6 920,- Kč, inv.číslo 000000017348,  a terárium malé v pořizovací 
ceně 5 000,- Kč,  inv. číslo 000000017344,  obojí z útulku pro opuštěné 
psy a drobná zvířata v Havířově – Prostřední Suché 
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h)  příspěvkové organizaci ASTERIX – středisko volného času Havířov,  
příspěvková organizace, IČ:  75 08 57 47:  3 terária střední v pořizovací 
ceně 6 920,- Kč/ks, inv. číslo 000000017350 – 000000017352,   a 2 
terária velká v pořizovací ceně 11 000,- Kč/ks,  inv. číslo 000000017364 
a 000000017365,  vše z útulku pro opuštěné psy a drobná  zvířata 
v Havířově – Prostřední Suché                                                      

 
uložit 
vyhotovení dodatků k úplným zněním zřizovacích listin a vyhotovení úplných 
znění příloh č. 1 zřizovacích listin příspěvkových organizací, dle  bodu 1a)  až 1 
d)  návrhu usnesení   

                                                                                               
Z: vedoucí OPS 

 T:  30. 9. 2014  
 
 
5407/80RM/2014 - Zpráva o činnosti Komise pro regionální spolupráci a partnerské  

vztahy RMH_____________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
zprávu o činnosti Komise pro regionální spolupráci a partnerské vztahy  
Rady města Havířova za rok 2013 dle předložených příloh 

________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………….....                                                 ...…..…….……………………... 
 
Ing. Zdeněk OSMANCZYK                                  Bc. Daniel PAWLAS 
primátor města                  náměstek primátora 
         pro sociální rozvoj 
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UUU   SSS   NNN   EEE   SSS   EEE   NNN   ÍÍÍ   
z 80. schůze Rady města Havířova 

konané dne 4.6.2014 

 
v zasedací místnosti Rady města Havířova 

na Magistrátu města Havířova 
ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město 

ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE 
a od 13:30 hod. 

Zámek Havířov, s.r.o., K Zámečku 2/243, Havířov 
 
 

II.část 
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PP  ŘŘ  EE  HH  LL  EE  DD      UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
přijatých na 80. schůzi Rady města Havířova, konané dne 4.6.2014 – II. část 

 

 
5408/80RM/2014 - Udělení souhlasu s přijetím věcných a finančních darů příspěvkovými         

organizacemi zřízenými statutárním městem Havířov  
 
5409/80RM/2014 - Souhlas zřizovatele k pořízení investičního majetku příspěvkovou 

organizací zřízenou statutárním městem Havířov 
 
5410/80RM/2014 - Jmenování na vedoucí pracovní místo ředitelky ZŠ Kpt. Jasioka,  

ZŠ a MŠ Frýdecká, MŠ Mládí a návrh na stanovení platu jmenovaným 
ředitelkám od 1. 8. 2014   

 
5411/80RM/2014 - Schválení účetních závěrek za rok 2013 městem zřízených příspěvkových  

organizací 
                                       
5412/80RM/2014 - Budoucí financování studia „Akademie III. věku Havířov“  

v létech 2014-2016 a ozdravných pobytů dětí předškolního věku v rámci 
dotačního programu „Příspěvky na ozdravné pobyty“  

 
5413/80RM/2014 - Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10  

– „Ostatní dotace a dary“ – sportovní a mimosportovní kroužky 
havířovských středních škol a Havířovská liga středních škol      

 
5414/80RM/2014 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova  

v roce 2014 sportovním a mimosportovním subjektům z výdajové části OJ 
10 „Ostatní dotace a dary“  

 
5415/80RM/2014 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města  

Havířova zapojením Fondu veřejně prospěšných aktivit do OJ 10 „Ostatní 
dotace a dary“ v roce 2014 – HC AZ Havířov 2010 

 
5416/80RM/2014 - Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města  

Havířova zapojením Fondu veřejně prospěšných aktivit do OJ 10 „Ostatní 
dotace a dary“ v roce 2014 – Sportovní klub volejbalu Havířov 

 
5417/80RM/2014 - Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2014  

v rozpočtu odboru školství a kultury 
                                                                   

5418/80RM/2014 - Změna použití schválené jmenovité investiční dotace na rok 2014  
– ZŠ Gorkého 
 

5419/80RM/2014 - Zásady pro oceňování občanů města Havířova a udělování Ceny  
města Havířova 

          
5420/80RM/2014 - Návrh úprav schváleného rozpočtu OJ 10 „Ostatní dotace a dary“  

na rok 2014 
                                                                    
5421/80RM/2014 - Poskytnutí investiční dotace v roce 2014 z OJ 10 „Ostatní dotace a dary“  

Nemocnici s poliklinikou Havířov, příspěvkové organizaci  
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5422/80RM/2014 - Koncepce rozvoje školství v Havířově na léta 2014-2021 
 
5423/80RM/2014 - Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit statutárního  

Města Havířova na období 2014-2017   
 
5424/80RM/2014 - Zpráva o plnění cílů a opatření Komunitního plánu rozvoje sociálních  

služeb ve městě Havířově   
 
5425/80RM/2014 - Dodatek č. 3 ke Smlouvě o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu  

č. 1758/OKS/2011 
           

5426/80RM/2014 - Darovací smlouva se společností ArcelorMittal Ostrava a.s.   
 
5427/80RM/2014 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady na projekt  

„Dopravní terminá Havířov – část II. Projektu  
– revitalizace majetku Města“ 

 
5428/80RM/2014 - Dodatek č. 2 k Dohodě o zabezpečení realizace Integrovaného   

plánu  rozvoje města – Zóna Šumbark II Za  Teslou 
             
5429/80RM/2014 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání  

dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů 
 
5430/80RM/2014 - Smlouva o financování projektu „Bav se a uč“ v rámci Fondu  

mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński 
Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika-Polská 
republika 2007-2013 
 

5431/80RM/2014 - Stavba č. 10052 „Dopravní terminál Havířov“  
– změna podmínek zadávacího řízení a schválení odůvodnění významné 
veřejné zakázky včetně včetně odůvodnění  obchodních podmínek            

 
5432/80RM/2014 - Rozpis závazného ukazatele výdajů rozpočtu odboru investiční výstavby  

            na rok 2014 č. I       
 
5433/80RM/2014 - Stavba č. 2093 „Chodník podél komunikace I/11, Havířov - Těrlicko“  

– předběžné oznámení veřejné zakázky, uzavření smluvních vztahů    
 
5434/80RM/2014 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Havířov 
 
5435/80RM/2014 - Vyjádření statutárního města Havířov k oznámení záměru  

„OC Havířov - Rotunda“ podle zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí 

 
5436/80RM/2014 - Souhlas zřizovatele s provedením technického zhodnocení tribuny  

na Městském fotbalovém areálu v Prostřední Suché - zřízení sportovního 
ubytovacího zařízení 

 
5437/80RM/2014 - Poskytnutí peněžitých zápůjček na výstavbu kanalizačních přípojek VII. 
 
5438/80RM/2014 - Stížnost p. Tomáše Rejče 
 
5439/80RM/2014 - Písemnost adresovaná zastupitelstvu 
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5440/80RM/2014 - Poskytnutí odměn pro členy JSDH Havířov Město  
a JSDH Havířov Životice 
 

5441/80RM/2014 - Zpráva z pracovní cesty do Děčína ve dnech 14.5. - 16.5. 2014    
  
5442/80RM/2014 - Zahraniční pracovní cesta do Nizozemska ve dnech 16.6. - 20.6. 2014 
 
5443/80RM/2014 - Svazek měst a obcí okresu Karviná – závěrečný účet za rok 2013  
 
5444/80RM/2014 - Zelené terasy, a.s. – řešení vzájemných pohledávek a náhrady škody  
      
5445/80RM/2014 - ČSAD Havířov a.s. – informace o konání řádné valné hromady společnosti  
 
5446/80RM/2014 - KIC Odpady, a.s. – informace o konání řádné valné hromady společnosti  
 
5447/80RM/2014 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. – skončení smlouvy o výkonu funkce jednatele  

společnosti  
 
5448/80RM/2014 - Počet členů zastupitelstva   
     
5449/80RM/2014 - Žádost nájemců objektu Široká 3, Havířov- Město 
 
5450/80RM/2014 - Návrh programu 26. zasedání Zastupitelstva města Havířova 
 
5451/80RM/2014 - Havířovská teplárenská společnost a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady - Zpráva představenstva o podnikatelské 
činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013 

 
5452/80RM/2014 - Havířovská teplárenská společnost a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady - Řádná účetní závěrka za rok 2013 a návrh 
na rozdělení zisku 

   
5453/80RM/2014 - Havířovská teplárenská společnost a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady - Zpráva o vztazích mezi ovládající a 
ovládanou osobou a vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami 
ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2013 

  
5454/80RM/2014 - Havířovská teplárenská společnost a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady - Vyjádření dozorčí rady HTS, a.s. o 
přezkoumání  řádné účetní závěrky za rok 2013,  o přezkoumání návrhu 
na rozdělení zisku za rok 2013, o přezkoumání zprávy o vztazích mezi 
ovládající a ovládanou osobou a vztazích mezi ovládanou osobou a 
ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2013 a 
zprávu o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2013 

   
5455/80RM/2014 - Havířovská teplárenská společnost a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady - Zpráva nezávislého auditora o ověření řádné 
účetní závěrky za rok 2013 a Zpráva nezávislého auditora určená 
akcionářům účetní jednotky 

   
5456/80RM/2014 - Havířovská teplárenská společnost a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady - Schválení řádné účetní závěrky za rok 2013  
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 5457/80RM/2014 - Havířovská teplárenská společnost a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  
v působnosti valné hromady - Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti  
za rok 2013, stanovení výše a způsobu vyplácení dividend a tantiém 

  
5458/80RM/2014 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

            v působnosti valné hromady – Změna stanov 
  
5459/80RM/2014 - Havířovská teplárenská společnost a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady – Schválení smluv o výkonu funkce    
           
5460/80RM/2014 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady - Zpráva představenstva o podnikatelské 
činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013 

 
5461/80RM/2014 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady - Řádná účetní závěrka za rok 2013 a návrh 
na rozdělení zisku 

 
5462/80RM/2014 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady -  Zpráva  o  vztazích  mezi  ovládající  
a  ovládanou  osobou  a vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními 
osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2013 

          
5463/80RM/2014 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady - Vyjádření dozorčí rady společnosti  
         
5464/80RM/2014 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady -  Zpráva  nezávislého  auditora o ověření  
řádné  účetní závěrky za rok 2013 a zpráva nezávislého auditora určená 
akcionářům účetní jednotky  

         
5465/80RM/2014 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady - Schválení řádné účetní závěrky za rok 2013 
 
 5466/80RM/2014 - Oznámení střetu zájmu u projednávaného bodu č. 98 – Vojtěch Kozák  
                                 a Mgr. Michaela Horňáková  
                                
5467/80RM/2014 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady  -  Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2013, 
stanovení výše a způsobu vyplácení dividend a tantiém 

           
5468/80RM/2014 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady - Změna stanov 
 
5469/80RM/2014 - Oznámení střetu zájmu u projednávaného bodu č. 100 – Vojtěch Kozák  

a Mgr. Michaela Horňáková  
                                
5470/80RM/2014 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady – Schválení smluv o výkonu funkce     
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UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ 
z 80. schůze Rady města Havířova, konané dne 4.6.2014 – II. část 

 
5408/80RM/2014 - Udělení souhlasu s přijetím věcných a finančních darů příspěvkovými         

organizacemi zřízenými statutárním městem Havířov__________________  
 

Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 
 
s přijetím věcných a finančních darů příspěvkovými organizacemi města:  
 
1.,2. Mateřská škola Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190 (IČ: 61 98 86 85)  
        - ve výši 15 000,- Kč od společnosti Dalkia Česká republika, a.s.,  
        28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava (IČ: 45 19 34 10)  
        – vybavení místnosti Snoezelen pomůckami k rozvoji smyslového  
        vnímání a relaxaci - ve výši 20.000,- Kč od Ing. Jiřího Macka,  
        ul. Břetinská 1613, 735 41 Petřvald – socha z topolového dřeva  
        „Dívenka s košíčkem“ 
 
3. Mateřská škola Havířov-Šumbark Mládí 23/1147 (IČ: 61 98 85 96)  
    ve výši 30.000,- Kč od společnosti MAGNIFICUS s.r.o.,  
    Za Hládkovem 676/20, 169 00 Praha-Střešovice (IČ: 24 25 54 91)  
    – školní výlet - autobusová doprava 
 
4. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká,  
    příspěvková organizace (IČ: 48 80 52 89) ve výši 25.500,- Kč  
    od Sdružení rodičů Bludovické školy, ul. Frýdecká 460/27,  
    736 01 Havířov-Bludovice (IČ: 75 14 08 61) – vstupné pro žáky školy    
    do vojenského muzea ARMY-LAND Vratimov 
 
5. Mateřská škola Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190 (IČ: 61 98 86 85)  

ve výši 18.900,- Kč     od společnosti Galenika dental s.r.o., Bratr. 
Veverkových 2874/1, 733 01 Karviná-Hranice – digitální pianino Yamaha 
Arius YD P-141 
 

6. Základní škola Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná,  
příspěvková organizace (IČ: 70 95 81 31) v celkové výši 8.163,- Kč   
pro zajištění rautu v rámci konání akademie školy při příležitosti  
20. výročí, a to: 

    - 1.000,- Kč od Miroslava Gottfrieda, Kubelíkova 1317/1,  
      736 01 Havířov-Podlesí (IČ: 61 93 57 27) – ovoce a zelenina 
    - 1.000,- Kč od Bronislava Tesaře,  
      739 01 Baška – Kunčičky u Bašky 386 (IČ: 13 44 62 66) - maso 

- 1.000,- Kč od společnosti GREX service, s.r.o., Šilheřovická 227,  
  747 14 Markvartovice    (IČ: 27 80 33 17) - potraviny 
- 1.000,- Kč od společnosti MADE GROUP, a.s., Dlouhá 614/10,  
  110 00 Praha 1 (IČ: 27124151) – uzeniny 
- 1.000,- Kč od společnosti Bidvest Czech Republic s.r.o.,  
   V Růžovém údolí 553, 278 01 Kralupy nad Vltavou - Mikovice  
   (IČ: 28 23 46 42) - potraviny 
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 - 1.000,- od společnosti SEMAG spol. s r.o., Lidická 886/43,  
    736 01 Havířov-Šumark (IČ: 43 96 23 94) - pečivo, zákusky 
- 503,- Kč od společnosti Kasia vera s.r.o., Nádražní 1202,  
  251 01 Říčany u Prahy (IČ: 25 75 67 29) - krém Tiramisu 
- 1.000,- Kč od společnosti I-Klasa s.r.o., U Opavice 2789/14,  
  746 01 Opava –Předměstí    (IČ: 01 59 13 80) - potraviny 
- 660,- Kč od společnosti TOP GASTRO CZ s.r.o., Višňová 1240,  
  506 01 Jičín - Valdické   Předměstí (IČ: 02 61 61 31) - koláč šarlotka 

________________________________________________________________________________ 
 
5409/80RM/2014 - Souhlas zřizovatele k pořízení investičního majetku příspěvkovou 

organizací zřízenou statutárním městem Havířov______________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
pořízení investičního majetku příspěvkovou organizací: 
 
Mateřská škola Havířov – Podlesí Čelakovského 4/1240, příspěvková 
organizace (IČO: 70 95 82 89) v pořizovací ceně 30.000,- Kč včetně DPH: 
- herní sestava na školní zahradu  

________________________________________________________________________________ 
 
5410/80RM/2014 - Jmenování na vedoucí pracovní místo ředitelky ZŠ Kpt. Jasioka,  

ZŠ a MŠ Frýdecká, MŠ Mládí a návrh na stanovení platu jmenovaným 
ředitelkám od 1. 8. 2014___________________________________________  

 
Rada města Havířova 
 
b e r e    n a    v ě d o m í 
 
usnesení konkurzních komisí dle důvodové zprávy 
 
j m e n u j e 
 
s účinností od 1. 8. 2014 na vedoucí pracovní místo ředitelek: 
 
1. Základní školy Kapitána Jasioka Havířov – Prostřední Suchá  
    Kpt. Jasioka 57 okres Karviná Mgr. Petru Židkovou 
2. Základní školy a Mateřské školy Havířov – Bludovice Frýdecká,  

příspěvková organizace Mgr. Jiřinu Sivou 
3. Mateřské školy Havířov – Šumbark Mládí 23/1147 
    paní Ivetu Palowskou 
 
s t a n o v í 
 
plat výše jmenovaným ředitelkám základních škol a mateřské školy  
od 1. 8. 2014 dle přílohy č. 1 

________________________________________________________________________________ 
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5411/80RM/2014 - Schválení účetních závěrek za rok 2013 městem zřízených příspěvkových  
organizací______________________________________________________ 

 
Rada města Havířova 
 
b e r e  n a  v ě d o m í 
 
podklady k účetním závěrkám sestaveným k rozvahovému dni 31. 12. 2013 
příspěvkových organizací zřízených městem uvedené v příloze č. 1 - 44 
 
s c h v a l u j e 
 
účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2013 příspěvkových 
organizací zřízených městem 
 
1.   Mateřská škola Havířov-Město Čs. armády 5/201 (IČ: 61 98 85 61) 
2.   Mateřská škola Havířov-Město Horymírova 7/1194 (IČ: 61 98 86 34) 
3.   Mateřská škola Havířov-Město Lípová 15 (IČ: 65 89 07 01) 
4.   Mateřská škola Havířov-Město Puškinova 7a/908 (IČ: 61 98 87 07) 
5.   Mateřská škola Havířov-Město Radniční 7/619 (IČ: 61 98 87 15) 
6.   Mateřská škola Havířov-Město Resslova 2/497 (IČ: 61 98 86 93) 
7.   Mateřská škola Havířov-Město Sukova 2a (IČ: 65 89 07 10) 
8.   Mateřská škola Havířov-Město Švabinského 7/993,  

příspěvková organizace (IČ: 70 95 82 54) 
9.   Mateřská škola Havířov-Město U Stromovky 60 (IČ: 65 89 06 98) 
10. Mateřská škola Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190 (IČ: 61 98 86 85) 
11. Mateřská škola Havířov-Podlesí Čelakovského 4/1240,  

příspěvková organizace (IČ: 70 95 82 89) 
12. Mateřská škola Havířov-Podlesí E. Holuba 7/1403,  

příspěvková organizace (IČ: 70 95 82 20) 
13. Mateřská škola Havířov-Podlesí Kosmonautů 4/1319 (IČ: 61 98 86 26) 
14. Mateřská škola Havířov-Podlesí Přímá 8/1333,  

příspěvková organizace (IČ: 70 95 82 46) 
15. Mateřská škola Havířov-Šumbark Mládí 23/1147 (IČ: 61 98 85 96) 
16. Mateřská škola Havířov-Šumbark Moravská 14/404,  

příspěvková organizace (IČ:61 98 85 88) 
17. Mateřská škola Havířov-Šumbark Okružní 1a/1070,  

příspěvková organizace (IČ: 70 95 82 97) 
18. Mateřská škola Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262(IČ: 61 98 85 70) 
19. Mateřská škola Havířov-Šumbark U Jeslí 4/894,  

příspěvková organizace (IČ: 70 95 82 62) 
20. Mateřská škola Havířov-Prostřední Suchá U Topolů 3/688,  

příspěvková organizace (IČ: 70 95 82 03) 
21. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Životice Zelená,  

příspěvková organizace (IČ: 75 02 75 69) 
22. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká,  

příspěvková organizace (IČ: 48 80 52 89) 
23. Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím  

Havířov-Bludovice Selská, příspěvková organizace (IČ: 75 02 75 77) 
24. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Město Na Nábřeží,  

příspěvková organizace (IČ: 48 80 52 71) 
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25. Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná  
(IČ: 62 33 12 21) 

26. Základní škola Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná,  
příspěvková organizace (IČ: 62 33 12 48) 

27. Základní škola Havířov-Město 1. Máje 10a okres Karviná,  
příspěvková organizace (IČ: 70 95 81 22) 

28. Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná  
(IČ: 62 33 12 30) 

29. Základní škola Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná  
(IČ: 61 98 87 23) 

30. Základní škola Havířov-Podlesí Mládežnická 11/564 okres Karviná, 
příspěvková organizace (IČ: 70 95 81 14) 

31. Základní škola Havířov-Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná  
      (IČ: 48 80 54 24) 
32. Základní škola Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná  

(IČ: 48 80 55 13) 
33. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná,   

příspěvková organizace (IČ: 70 95 81 65) 
34. Základní škola Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná,  

příspěvková organizace (IČ: 70 95 81 31) 
35. Základní škola Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná  

(IČ: 48 80 54 75) 
36. Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná,  

příspěvková organizace (IČ: 70 95 81 49) 
37. Základní škola Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední Suchá  

Kpt. Jasioka 57 okres Karviná (IČ: 61 98 86 00) 
38. Asterix – středisko volného času Havířov, příspěvková organizace  

(IČ: 75 08 57 47) 
39. Městská knihovna Havířov (IČ: 00 60 12 50) 
40. Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov (IČ: 00 30 67 54) 
41. Městské kulturní středisko Havířov (IČ: 00 31 79 85) 
42. Sociální služby města Havířova (IČ: 60 33 75 83) 
43. Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace (IČ: 75 13 92 43) 
44. SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových služeb (IČ: 00 84 74 70) 
 
v rozsahu příloh č. 1 - 44 
 
u k l á d á  
 
vystavit protokoly o schválení účetních závěrek sestavených k 31. 12. 2013 
příspěvkových organizací zřízených městem 

Z: vedoucí OSV 
                vedoucí OŠK 

                                                                                      T: červen 2014 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro sociální rozvoj Bc. Daniela Pawlase podpisem 
protokolů o schválení účetních závěrek 

________________________________________________________________________________ 
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5412/80RM/2014 - Budoucí financování studia „Akademie III. věku Havířov“  
v létech 2014-2016 a ozdravných pobytů dětí předškolního věku v rámci 
dotačního programu „Příspěvky na ozdravné pobyty“__________________  

 
Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e   
 
Zastupitelstvu  města Havířova  
schválit 
1. budoucí financování provozu čtyřsemestrálního studia  
    „Akademie III. věku Havířov“ v létech 2014-2016 z výdajové části OŠK  
    (OJ 3) takto: 
    - v r. 2015 uhradí město Havířov zhotoviteli ve 2 splátkách částku  

ve výši cca 250.000,- Kč bez DPH, 
    - v r. 2016 uhradí město Havířov zhotoviteli ve 2 splátkách částku  

ve výši cca 250.000,- Kč bez DPH, 
     
2. budoucí financování ozdravného pobytu dětí předškolního věku  

v rámci dotačního programu „Příspěvky na ozdravné pobyty“ v roce 2015 
z výdajové části OŠK (OJ 3) ve výši 249.900,- Kč 

 
uložit odboru školství a kultury zapracovat do návrhu rozpočtu na rok 2015  
a 2016 financování provozu čtyřsemestrálního studia „Akademie III. věku 
Havířov“ v létech 2014-2016 a ozdravného pobytu dětí předškolního věku 
v rámci dotačního programu „Příspěvky na ozdravné pobyty“ v roce 2015 
o uvedené finanční částky 

________________________________________________________________________________ 
 
5413/80RM/2014 - Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10  

– „Ostatní dotace a dary“ – sportovní a mimosportovní kroužky 
havířovských středních škol a Havířovská liga středních škol____________      

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. rozdělení dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu  

města Havířova na rok 2014 ze sportovní oblasti na sportovní kroužky a ze 
školské oblasti na mimosportovní kroužky za I. - V. měsíc roku 2014 určené  
na odměny vedoucím sportovních a mimosportovních kroužků havířovských 
středních škol, na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním 
sportovních soutěží v rámci „Havířovské ligy středních škol“ v roce 2014 a 
za umístění v seriálu soutěží „Havířovská liga středních škol“ ve školním 
roce 2013/2014 na nákup sportovních pomůcek, a to takto: 

 
 16 160,- Kč Střední škola technických oborů, Havířov - Šumbark,  

Lidická 1a/600, příspěvková organizace, IČ 68 32 12 61 
  z toho:  8 160,- Kč  sportovní kroužky, 
    8 000,- Kč  pořádání  Havířovské ligy středních škol 
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28 040,- Kč Střední škola, Havířov - Šumbark, Sýkorova 1/613,  
příspěvková organizace, IČ 13 64 42 89 

          z toho:  11 360,- Kč  sportovní kroužky, 
                              3 680,- Kč  mimosportovní kroužky, 
      8 000,- Kč  pořádání  Havířovské ligy středních škol, 

    5 000,- Kč  umístění chlapců v seriálu Havířovské ligy  
středních  škol 

 
32 520,- Kč     Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá,  

příspěvková organizace, IČ 13 64 42 71 
  z toho:   7 040,- Kč sportovní kroužky, 

   12 480,- Kč mimosportovní kroužky, 
   10 000,- Kč pořádání  Havířovské ligy středních škol, 
     3 000,- Kč umístění dívek v seriálu Havířovské ligy  

středních škol 
 

      6 320,- Kč  Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov,  
příspěvková organizace, IČ 62 33 15 74 

      z toho:   4 320,- Kč  mimosportovní kroužky, 
      2 000,- Kč  pořádání  Havířovské ligy středních škol 
 
  33 840,- Kč Střední průmyslová škola stavební, Havířov,  

příspěvková organizace, IČ 62 33 15 66  
      z toho:   9 840,- Kč  sportovní kroužky, 
    12 000,- Kč  pořádání  Havířovské ligy středních škol, 
      7 000,- Kč  umístění chlapců v seriálu Havířovské  

ligy středních škol, 
      5 000,- Kč  umístění dívek v seriálu Havířovské  

 ligy středních škol 
 
   25 440,- Kč Gymnázium, Havířov - Podlesí, příspěvková organizace,  

IČ 62 33 15 82    
                        z toho:  15 440,- Kč sportovní kroužky, 

                           3 000,- Kč umístění chlapců v seriálu Havířovské  
ligy středních škol,                                  

       7 000,- Kč umístění dívek v seriálu Havířovské  
ligy středních škol  

   22 240,- Kč  Gymnázium, Havířov - Město, Komenského 2,  
příspěvková organizace, IČ 62 33 15 58 

   z toho: 12 240,- Kč mimosportovní kroužky, 
       10 000,- Kč pořádání  Havířovské ligy středních škol 

6 000,- Kč Sportovní klub orientačního běhu Baník Havířov,     
IČ 44 93 84 03, na pořádání Havířovské ligy 

 
 2. uzavření smluv o poskytnutí dotací s příjemci 
       
        Z: vedoucí OŠK 

T: srpen 2014 
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d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit 
1. rozdělení dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu  

města Havířova na rok 2014 ze sportovní oblasti na sportovní kroužky a ze 
školské oblasti na mimosportovní kroužky za I. - V. měsíc roku 2014 určené 
na odměny vedoucím sportovních kroužků havířovských středních škol a na 
částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním sportovních soutěží v 
rámci „Havířovské ligy středních škol“ v roce 2014, a to takto: 

         
31 520,- Kč Střední škola a Základní škola, Havířov - Šumbark,  

příspěvková organizace, IČ 13 64 42 97 
  z toho: 15 520,- Kč sportovní kroužky, 
   16 000,- Kč pořádání  Havířovské ligy středních škol 
 
13 000,- Kč Sportovní klub stolního tenisu Baník Havířov, IČ 18 05 59 91,  

na pořádání Havířovské ligy 
 
2. uzavření smluv o poskytnutí dotací s příjemci. 

 
 
5414/80RM/2014 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova  

v roce 2014 sportovním a mimosportovním subjektům z výdajové části  
OJ 10 „Ostatní dotace a dary“______________________________________  

 
Rada města Havířova 
 
b ere  n a  v ědo mí  
 
žádosti z mimosportovní sféry: 
1. HOSPICU Frýdek – Místek, příspěvková organizace, IČ: 72 04 65 46,  

o poskytnutí dotace  na činnost hospicu v roce 2014, 
2. Muzea Těšínska, příspěvkové organizace, IČ: 00 30 58 47, o poskytnutí  

dotace na projekt „Pravidelná celoroční činnost Výstavní síně Musaion 
Havířov a Kotulovy dřevěnky“, 

3. Okresní hospodářské komory Karviná, IČ: 60 79 30 23, o poskytnutí dotace  
na projekt „Setkávání podnikatelů se zástupci vlády, místní samosprávy  
a státní správy ve vazbě na restrukturalizaci regionu“ 
 

s c h v a l u j e  
 
poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu 
města Havířova na rok 2014 z mimosportovní sféry: 
 
12 700,- Kč HOSPIC Frýdek – Místek, příspěvková organizace, IČ: 720 46 
546, na činnost hospicu  v roce 2014, 
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n e s c h v a l u j e 
 
50.000,- Kč  Okresní hospodářské komoře Karviná, IČ: 60 79 30 23, na 

projekt „Setkávání podnikatelů se zástupci vlády, místní 
samosprávy a státní správy ve vazbě na restrukturalizaci 
regionu“, 

20.000,- Kč  Muzeu Těšínska, příspěvkové organizaci, IČ: 00 30 58 47,  
                        na projekt „Pravidelná celoroční činnost Výstavní síně Musaion 

Havířov a Kotulovy dřevěnky“ 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí žádosti  
ze sportovní sféry: 
1. Judo Clubu Havířov o.s., IČ: 66 18 27 60, o poskytnutí dotace na projekt  

„Společná propagace havířovských sportů – „Týmovou hrou zdravě za 
sportem“ – společný projekt: Kraso klubu Havířov, Judo Clubu Havířov o. s., 
Florbalu Havířov, HC AZ Havířov 2010“, 

2. Sportovního klubu karate Budo Havířov o.s., IČ: 01 35 52 79, o poskytnutí  
dotace na projekt „Národní pohár – soutěž mládeže v karate“, 

3. Sportovního klubu stolního tenisu Baník Havířov, IČ: 18 05 59 91, o zvýšení  
dotace na činnost klubu v roce 2014, 

4. Sportovního klubu vzpírání Baník Havířov, IČ: 14 61 42 60, o poskytnutí  
dotace na projekt: „TOP 12“, 

5. Střední školy a Základní školy, Havířov – Šumbark, příspěvkové organizace,  
    IČ: 13 64 42 97, o zvýšení dotace na provoz krytého bazénu v roce 2014 
z mimosportovní sféry: 
6. Taneční skupiny LIMIT DANCE CORPORATION Havířov,  
     IČ: 26 98 78 99, o zvýšení dotace na činnost v roce 2014, 
7. Taneční školy Horizonty Havířov, IČ: 22 84 42  01, o zvýšení dotace  
     na činnost v roce 2014. 
schválit 
poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu 
města Havířova na rok 2014 ze sportovní a mimosportovní sféry: 
ze sportovní sféry: 
48.000,- Kč      Judo Clubu Havířov o.s., IČ 66 18 27 60, na projekt „Společná  

                                                         propagace havířovských sportů – „Týmovou hrou zdravě za  
                                                         sportem“ – společný projekt:  

            Kraso klubu Havířov, Judo Clubu Havířov o. s.,  
Florbalu Havířov, HC AZ Havířov 2010“, 

50.000,- Kč    Sportovnímu klubu stolního tenisu Baník Havířov,  
                                                         IČ: 18 05 59 91, zvýšení dotace na činnost klubu v roce 2014, 

50.000,- Kč    Sportovnímu klubu vzpírání Baník Havířov, IČ: 14 61 42 60,  
  na projekt: „TOP 12“, 

neschválit 
poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu 
města Havířova na rok 2014 ze sportovní a mimosportovní sféry: 
ze sportovní sféry: 
90.000,- Kč Sportovnímu klubu karate Budo Havířov o.s., IČ: 01 35 52 79,  

na projekt „Národní pohár – soutěž mládeže v karate“, 
275 000,- Kč,  popř. 475 000,- Kč Střední škole a Základní škole,  
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                        Havířov – Šumbark, příspěvkové organizaci, IČ: 13 64 42 97, 
zvýšení dotace na provoz krytého bazénu v roce 2014, 

z mimosportovní sféry: 
145.000,- Kč  Taneční skupině LIMIT DANCE CORPORATION Havířov,  

IČ: 26 98 78 99, zvýšení dotace na činnost v roce 2014, 
130.000,- Kč  Taneční škole Horizonty Havířov, IČ: 22 84 42  01, zvýšení 

dotace na činnost v roce 2014, 
________________________________________________________________________________ 
 
5415/80RM/2014 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města  

Havířova zapojením Fondu veřejně prospěšných aktivit do OJ 10 „Ostatní 
dotace a dary“ v roce 2014 – HC AZ Havířov 2010_____________________ 

 
Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit  
1. poskytnutí dotace ve výši 4 600 000,- Kč  HC AZ Havířov 2010,  
    IČ 68 94 19 94, na projekt „Rekonstrukce hygienicky nevyhovujících šaten  
    – I. fáze rekonstrukce šatnového zázemí Víceúčelové haly“, zapojením  
    Fondu veřejně prospěšných aktivit do OJ 10 „Ostatní dotace a dary“  
    v roce 2014, a to za podmínky, že HC AZ Havířov 2010 neobdrží  
    na tento projekt dotaci z MŠMT 
2. poskytnutí dotace ve výši 544 000,- Kč  HC AZ Havířov 2010,  
    IČ 68 94 19 94, na úhradu nákladů vzniklých z důvodu nutnosti provést     
    dodatečné stavební práce při realizaci projektu „Rekonstrukce hygienicky  
    nevyhovujících šaten – I. fáze rekonstrukce šatnového zázemí Víceúčelové  
    haly“, zapojením Fondu veřejně prospěšných aktivit do OJ 10 
    „Ostatní dotace a dary“ v roce 2014  
3. uzavření smluv o poskytnutí dotací s HC AZ Havířov 2010 dle bodu  
    č. 1. a 2. tohoto usnesení 
 
pověřit náměstka primátora pro sociální rozvoj podpisem smluv o poskytnutí 
dotace s HC AZ Havířov 2010 

 _______________________________________________________________________________ 
 
5416/80RM/2014 - Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města  

Havířova zapojením Fondu veřejně prospěšných aktivit do OJ 10 „Ostatní 
dotace a dary“ v roce 2014 – Sportovní klub volejbalu Havířov__________ 
 
Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
neschválit navýšení dotace na činnost Sportovního klubu volejbalu,  
IČ: 48 80 63 23, o částku 1 150 000,- Kč 

________________________________________________________________________________ 
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5417/80RM/2014 - Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2014  
v rozpočtu odboru školství a kultury_________________________________ 

 
Rada města Havířova   
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2014 z 
rozpočtu odboru školství a kultury, a to formou zvýšení příspěvku na provoz 
základním školám v celkové výši 774.280,- Kč takto: 
 
62.480,- Kč Základní škola Havířov - Město 1. máje 10a okres Karviná,  

příspěvková organizace (IČ  70 95 81 22) 
- v tom: 54.560,- Kč ………dofinancování plavání 

  7.920,- Kč ………odměny vedoucím sportovních  
                                               a mimosportovních kroužků  

 
62.960,- Kč Základní škola a Mateřská škola Havířov - Bludovice  
                           Frýdecká, příspěvková organizace (IČ  48 80 52 89) 

- v tom: 42.240,- Kč ……….dofinancování plavání 
20.720,- Kč ……….odměny vedoucím sportovních  

                                                a mimosportovních kroužků  
 
  54.600,- Kč     Základní škola Havířov - Šumbark Gen. Svobody 16/284  
                          okres Karviná (IČ  48 80 55 13) 

- v tom: 40.040,- Kč ………..dofinancování plavání  
14.560,- Kč ………..odměny vedoucím sportovních  

                                                 a mimosportovních kroužků  
 
   63.040,- Kč   Základní škola Havířov - Město Gorkého 1/329  

okres Karviná (IČ  62 33 12 21) 
           - v tom: 45.760,- Kč ……..…dofinancování plavání  

17.280,- Kč ………..odměny vedoucím sportovních  
                                                 a mimosportovních kroužků  

 
     9.760,- Kč   Základní škola Havířov - Podlesí F. Hrubína 5/1537  
                         okres Karviná (IČ  61 98 87 23) 
            - v tom:    9.760,- Kč ……….odměny vedoucím sportovních  

                                                a mimosportovních kroužků  
 
 25.520,- Kč   Základní škola Havířov - Šumbark Jarošova 33/851  
                       okres Karviná, příspěvková organizace (IČ  70 95 81 65) 

- v tom: 25.520,- Kč ……….dofinancování plavání 
 
 69.720,- Kč   Základní škola Havířov - Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná  
                       (IČ  48 80 54 24) 

- v tom: 45.320,- Kč ……….dofinancování plavání 
24.400,- Kč ……….odměny vedoucím sportovních  

                                                a mimosportovních kroužků  
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 23.400,- Kč   Základní škola Kapitána Jasioka Havířov – Prostřední Suchá  
                       Kpt. Jasioka 57 okres Karviná (IČ  61 98 86 00) 
            - v tom: 16.280,- Kč ………...dofinancování plavání  

  7.120,- Kč ………...odměny vedoucím sportovních  
                                                  a mimosportovních kroužků   

 
49.400,- Kč   Základní škola Havířov - Město M. Kudeříkové 14  
                      okres Karviná, příspěvková organizace (IČ  62 33 12 48) 

- v tom: 38.720,- Kč ……..…..dofinancování plavání 
10.680,- Kč ……..…..odměny vedoucím sportovních  

                                                   a mimosportovních kroužků  
 
44.640,- Kč Základní škola Havířov – Šumbark M. Pujmanové 17/115   

okres Karviná (IČ  48 80 54 75) 
- v tom: 41.360,- Kč …………dofinancování plavání  

  3.280,- Kč …………odměny vedoucím sportovních  
                                                   a mimosportovních kroužků  

 
  81.000,- Kč Základní škola Havířov - Podlesí Mládežnická 11/1564  
                           okres Karviná, příspěvková organizace (IČ  70 95 81 14) 

- v tom: 64.680,- Kč …………dofinancování plavání 
16.320,- Kč …………odměny vedoucím sportovních  

                                                   a mimosportovních kroužků  
 
  49.040,- Kč Základní škola Havířov - Šumbark Moravská 29/497  

       okres Karviná, příspěvková organizace (IČ  70 95 81 31) 
- v tom: 41.360,- Kč ………...dofinancování plavání 

  7.680,- Kč ………...odměny vedoucím sportovních  
                                                  a mimosportovních kroužků  

 
 47.320,- Kč Základní škola a Mateřská škola Havířov - Město  
                           Na Nábřeží, příspěvková organizace (IČ  48 80 52 71) 

- v tom: 36.520,- Kč ……….. dofinancování plavání  
10.800,- Kč ………...odměny vedoucím sportovních  

                                                  a mimosportovních kroužků  
 
 11.280,- Kč Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem  

vyučovacím Havířov – Bludovice Selská,  
příspěvková organizace (IČ 75 02 75 77) 

- v tom:   7.920,- Kč ………...dofinancování plavání 
  3.360,- Kč ………...odměny vedoucím sportovních  

                                                  a mimosportovních kroužků  
 
 24.960,- Kč Základní škola Havířov - Šumbark Školní 1/814  

okres Karviná, příspěvková organizace (IČ  70 95 81 49) 
- v tom: 16.720,- Kč …………dofinancování plavání  

  8.240,- Kč …………odměny vedoucím sportovních  
                                                   a mimosportovních kroužků  
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 18.200,- Kč Základní škola a Mateřská škola Havířov - Životice Zelená,  
příspěvková organizace (IČ  75 02 75 69) 

- v tom: 14.520,- Kč …….…. dofinancování plavání  
  3.680,- Kč ………...odměny vedoucím sportovních  

                                                  a mimosportovních kroužků  
 
 76.960,- Kč Základní škola Havířov - Město Žákovská 1/1006  

okres Karviná (IČ  62 33 12 30) 
- v tom: 42.240,- Kč …….…..dofinancování plavání 

34.720,- Kč …………odměny vedoucím sportovních  
                                                   na mimosportovních kroužků  
 

uložit ekonomickému odboru zapracovat zvýšení příspěvku na provoz 
základním školám do návrhu úprav rozpočtu III. na rok 2014 o výše  
uvedené částky  

________________________________________________________________________________ 
                                                                    
5418/80RM/2014 - Změna použití schválené jmenovité investiční dotace na rok 2014  

– ZŠ Gorkého____________________________________________________ 
 

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit změnu použití schválené jmenovité investiční dotace na rok 2014 
Základní školy Havířov – Město Gorkého 1/329 okres Karviná  
(IČ: 62 33 12 21), a to takto:  
objednávkový box do školní jídelny ve výši 70.000,- Kč na interaktivní 
dataprojektor ve výši pořízení 70.000,- Kč 

________________________________________________________________________________ 
 
5419/80RM/2014 - Zásady pro oceňování občanů města Havířova a udělování Ceny  

města Havířova__________________________________________________ 
          

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit Zásady pro oceňování občanů města Havířova a udělování Ceny města 
Havířova ve znění přílohy č. 1 tohoto materiálu, s účinností od 1.7.2014 
uložit odboru školství a kultury informovat veřejnost o schválení nových Zásad 
pro oceňování občanů města Havířova a udělování Ceny města Havířova 
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5420/80RM/2014 - Návrh úprav schváleného rozpočtu OJ 10 „Ostatní dotace a dary“  
na rok 2014______________________________________________________ 

 
Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit provedení přesunů v rámci schváleného rozpočtu OJ 10 „Ostatní 
dotace a dary“ na rok 2014  
a to ve výši volných zůstatků jednotlivých oblastí následovně: 
snížení rozpočtu výdajů  
sportovní oblast       134.000,- Kč 
kulturní oblast        180.000,- Kč 
školská oblast       238.000,- Kč 
prevence kriminality a protidrogová prevence a BESIP   57.000,- Kč 
a současně zvýšení rozpočtu výdajů 
rezerva k rozdělení       609 000,- Kč  

 
                                                                  
5421/80RM/2014 - Poskytnutí investiční dotace v roce 2014 z OJ 10 „Ostatní dotace a dary“  

Nemocnici s poliklinikou Havířov, příspěvkové organizaci______________  
 

Rada města Havířova   
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
vzít na vědomí žádost Nemocnice s poliklinikou, příspěvkové organizace,  
IČ 00844896, o poskytnutí investiční dotace na přístrojovou techniku  
– videoklonoskop a videogastroskop, dle přílohy  
schválit poskytnutí investiční dotace ve výši 1 489 000,- Kč z výdajové části 
OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu města Havířova na rok 2014 z rezervy  
k rozdělení Nemocnici s poliklinikou Havířov, příspěvkové organizaci, IČ 00 
84 48 96, na pořízení nové přístrojové techniky, a to: 
    - videoklonoskop pro Gastroenterologickou ambulanci a centrální endoskopii  
       v předpokládané ceně 2 100 000,- Kč 
    - videogastroskop pro Gastroenterologickou ambulanci a centrální     
      endoskopii v předpokládané  ceně 600 000,- Kč 
uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s příjemcem dotace 
pověřit náměstka primátora pro sociální rozvoj podpisem smlouvy o poskytnutí 
dotace 

________________________________________________________________________________ 
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5422/80RM/2014 - Koncepce rozvoje školství v Havířově na léta 2014-2021________________ 
 

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit Koncepci rozvoje školství v Havířově na léta 2014 – 2021  
dle přílohy č. 1  
uložit odboru školství a kultury informovat veřejnost o schválení Koncepce 
rozvoje školství v Havířově na léta 2014 – 2021 

________________________________________________________________________________ 
 
5423/80RM/2014 - Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit statutárního  

Města Havířova na období 2014-2017________________________________   
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
  
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit  
1. „Základní listinu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících  
    aktivit na území statutárního města Havířova“ dle přílohy č. 1 
2. „Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit statutárního města    
    Havířova na období 2014-2017“ dle přílohy č. 2 
zrušit  
usnesení č. 1067/23/ZM/05 Zastupitelstva města Havířova ze dne 12.12.2005,  
kterým byl schválen „Komunitní plán rozvoje sociálních služeb ve městě 
Havířově“ do roku 2015. 

 
 
5424/80RM/2014 - Zpráva o plnění cílů a opatření Komunitního plánu rozvoje sociálních  

služeb ve městě Havířově__________________________________________   
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
  
„Zprávu o plnění cílů a opatření Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb 
ve městě Havířově za období roku 2005-2013“ dle přílohy č. 1 

 
 
5425/80RM/2014 - Dodatek č. 3 ke Smlouvě o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu  

č. 1758/OKS/2011_________________________________________________ 
           
Rada města Havířova 
 
b e r e   n a  v ě d o m í 
 
informaci o postupu při přípravě změny Smlouvy o provozování kanalizace pro 
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veřejnou potřebu č. 1758/OKS/2011 uzavřené mezi statutárním městem 
Havířov a Technickými službami Havířov a.s. v souvislosti se změnou právních 
předpisů dle důvodové zprávy 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova 
schválit uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o provozování kanalizace pro 
veřejnou potřebu č. 1758/OKS/2011 uzavřené mezi statutárním městem 
Havířov a Technickými službami Havířov a.s., IČ: 25375601  
ve znění dle přílohy 
pověřit Ing. Pavola Jantoše, náměstka primátora, podpisem Dodatku č. 3 ke 
Smlouvě o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu č. 1758/OKS/2011  

 
                                                                                                 Z: vedoucí OKS 
                                                                                                 T: 06/2014 
________________________________________________________________________________ 
 
5426/80RM/2014 - Darovací smlouva se společností ArcelorMittal Ostrava a.s._____________   
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
uzavření Darovací smlouvy se společností ArcelorMittal Ostrava a.s., se sídlem 
Vratimovská č.p. 689, Ostrava - Kunčice, IČ: 45193258 na poskytnutí 
finančního příspěvku ve výši 250 000,- Kč na doplnění dětského mobiliáře 
v Havířově na ul. Zelená, parc. č. 2694, k.ú. Bludovice, Havířov – Životice  
ve znění dle přílohy 
 
p o v ě ř u j e 
 
primátora města podpisem darovací smlouvy 
 
        Z: vedoucí OKS 
        T: 06/2014 
u k l á d á 
 
zapracovat do rozpočtových úprav navýšení výdajové části rozpočtu OJ 8  
o 250 000,- Kč 

          Z: vedoucí EO 
          T: 09/2014 
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5427/80RM/2014 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady na projekt  
„Dopravní terminál Havířov – část II. Projektu – revitalizace  
majetku Města“__________________________________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady na projekt 
Dopravní terminál Havířov – část II. Projektu – revitalizace majetku Města  
dle přílohy č. 1 a č. 2 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Pavola Jantoše podpisem 
Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady 

 
          Z: vedoucí OSR 
          T: 30.06.2014 
                
 
5428/80RM/2014 - Dodatek č. 2 k Dohodě o zabezpečení realizace Integrovaného   

plánu  rozvoje města – Zóna Šumbark II Za  Teslou____________________ 
             

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit Dodatek č. 2 k Dohodě  o zabezpečení realizace Integrovaného plánu 
rozvoje města pro zónu Šumbark II Za Teslou dle přílohy 
 
p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Pavola Jantoše podpisem 
Dodatku č. 2 k Dohodě o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje 
města pro zónu Šumbark II Za Teslou  

________________________________________________________________________________ 
 
5429/80RM/2014 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání  

dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
d  o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
vzít na vědomí informativní zprávu o skutečném stavu podaných žádostí pro 
získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů ke dni 27.5.2014  
dle přílohy. 

________________________________________________________________________________ 
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5430/80RM/2014 - Smlouva o financování projektu „Bav se a uč“ v rámci Fondu  
mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński 
Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika-Polská 
republika 2007-2013______________________________________________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
uzavření Smlouvy o financování projektu „Bav se a uč“ z Fondu mikroprojektů 
Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński Operačního programu 
přeshraniční spolupráce Česká republika-Polská republika 2007-2013 v celkové 
výši 24 143,90 EUR s Regionálním sdružením územní spolupráce Těšínského 
Slezska, se sídlem Hlavní 1a, 737 01 Český Těšín, IČ 68149468  
dle důvodové zprávy 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Pavola Jantoše podpisem 
Smlouvy o financování projektu z Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské 
Slezsko – Śląsk Cieszyński Operačního programu přeshraniční spolupráce 
Česká republika-Polská republika 2007-2013 

                
 
5431/80RM/2014 - Stavba č. 10052 „Dopravní terminál Havířov“  

- změna podmínek zadávacího řízení a schválení odůvodnění významné  
veřejné zakázky včetně odůvodnění  obchodních podmínek_____________            

 
Rada města Havířova 
 
b e r e  n a  v ě d o m í  
 
1. návrh na zrušení usnesení Zastupitelstva města Havířova č. 891/19ZM/2013  

ze dne 24.6.2013, kterým bylo schváleno odůvodnění významné veřejné 
zakázky „Dopravní terminál Havířov“ 

2. odůvodnění významné veřejné zakázky, včetně odůvodnění obchodních  
podmínek, ve znění přílohy 

 
s c h v a l u j e  
 
změnu usnesení č. 4483/65RM/2013 ze dne 11.9.2013 o zahájení nadlimitní 
významné veřejné zakázky v otevřeném řízení a o podmínkách veřejné zakázky 
„Dopravní terminál Havířov“  v části „ s c h v a l u j e“ takto: 
- v bodě 1. název veřejné zakázky „Dopravní terminál Havířov – část I.  
  Projektu – revitalizace majetku ČD, CZ.1.10/1.3.00/10.01425“, „Dopravní   
terminál Havířov – část II. Projektu – revitalizace majetku Města, 
CZ.1.10/1.3.00/10.01426“ se mění na „Dopravní terminál Havířov“  

- v bodě 6. doba realizace veřejné zakázky: se předpokládaný termín zahájení  
01/2014 mění na 1.12.2014 a předpokládaný termín ukončení 01/2015 se mění 
na 1.12.2015 
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- v bodě 13. jmenování členů hodnotící komise včetně náhradníků za statutární  
   město Havířov, zní nově takto: 
   člen        náhradník 
   Ing. Pavol Jantoš    Ing. Eduard Heczko  
   RK: Ing. Vladislav Varmuža    Ing. Petr Boháček  
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova 
zrušit usnesení č. 891/19ZM/2013 ze dne 24.6.2013, kterým bylo schváleno 
odůvodnění významné veřejné zakázky „Dopravní terminál Havířov“ 
schválit odůvodnění významné veřejné zakázky, včetně odůvodnění 
obchodních podmínek, ve znění přílohy 
uložit v souvislosti se zajištěním realizace významné veřejné zakázky  
na stavební práce „Dopravní terminál Havířov“ (stavba č. 10052) odboru 
investiční výstavby zapracovat do návrhu rozpočtu výdajů OJ 9 v roce 2015 
částku odpovídající ceně za realizaci stavby „Dopravní terminál Havířov  
- část II Projektu – revitalizace majetku Města“ (vč. DPH) uvedené ve smlouvě 
uzavřené na realizaci veřejné zakázky   

                                                                                                                             
 
5432/80RM/2014 - Rozpis závazného ukazatele výdajů rozpočtu odboru investiční výstavby  

            na rok 2014 č. I__________________________________________________       
 

Rada města Havířova   
 
b e r e  n a  v ě d o m í  
 
rozpis závazného ukazatele výdajů rozpočtu OIV na rok 2014 č. I dle Přílohy  
 
d o p o r u č u j e   
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit rozpis závazného ukazatele výdajů rozpočtu OIV na rok 2014  
č. I dle Přílohy  

 
 
5433/80RM/2014 - Stavba č. 2093 „Chodník podél komunikace I/11, Havířov - Těrlicko“  

- předběžné oznámení veřejné zakázky, uzavření smluvních vztahů   _____ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
1. smlouvu o společném postupu zadavatelů ve znění přílohy č. 1 
2. smlouvu o společném postupu při investiční akci ve znění přílohy č. 2 
3. záměr zahájit zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební   

práce „Chodník podél komunikace I/11, Havířov - Těrlicko“  
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s c h v a l u j e 
 
zveřejnění předběžného oznámení veřejné zakázky „Chodník podél komunikace 
I/11, Havířov - Těrlicko“ ve znění přílohy č. 3, ve Věstníku veřejných zakázek 
 
p o v ě ř u j e  
 
společnost VIOLETTE, s.r.o., IČ: 292 42 126, realizací zadávacího řízení na 
veřejnou zakázku „Chodník podél komunikace I/11, Havířov - Těrlicko“ 
v rozsahu § 151 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů 
 
u k l á d á 
 
zajistit odeslání oznámení předběžných informací o veřejné zakázce do 
Věstníku veřejných zakázek prostřednictvím společnosti VIOLETTE, s.r.o. 
 
                                                            Z: vedoucí OIV 
         T: 06/2014 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit  
1. Smlouvu o společném postupu zadavatelů ve znění přílohy č. 1 
2. Smlouvu o společném postupu při investiční akci ve znění přílohy č. 2 
pověřit náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem smluv ve znění 
příloh č. 1 a 2 

      
 
5434/80RM/2014 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Havířov_________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova 
 
rozhodnout nepořídit změnu Územního plánu Havířov v souladu s ust. § 6 
odst. 5 písm. a) a ust. § 46 odst. 3 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů  
na části pozemku parc.č. 2404/1 a pozemku parc.č. 2402 v k.ú. Bludovice 
v rozsahu příloh č. 1, 2 a 3  

 
 
5435/80RM/2014 - Vyjádření statutárního města Havířov k oznámení záměru „OC Havířov  

- Rotunda“ podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí_________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e   
 
vyjádření statutárního města Havířov k oznámení společnosti OC Rotunda,  
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s.r.o., (IČO 02355434) realizace záměru „OC Havířov - Rotunda“ podle zákona 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, uvedené v příloze č. 1 
 
p o v ě ř u j e      
 
Ing. Janu Návratovou, vedoucí odboru životního prostředí, podpisem tohoto 
vyjádření       

Z: vedoucí OŽP 
          T: 5.6.2014   
 
 
5436/80RM/2014 - Souhlas zřizovatele s provedením technického zhodnocení tribuny  

na Městském fotbalovém areálu v Prostřední Suché - zřízení sportovního 
ubytovacího zařízení________________________________________________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov,  
IČ: 00306754, se sídlem Těšínská 1296/2a, Havířov-Podlesí, provedení 
technického zhodnocení tribuny na Městském fotbalovém areálu v Prostřední 
Suché - zřízení sportovního ubytovacího zařízení, formou zapojení investičního 
fondu příspěvkové organizace, v rozsahu podle důvodové zprávy   

________________________________________________________________________________ 
 
5437/80RM/2014 - Poskytnutí peněžitých zápůjček na výstavbu kanalizačních přípojek VII.__ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit uzavření smluv o poskytnutí peněžitých bezúročných zápůjček  
na výstavbu soukromé části kanalizačních přípojek k nemovitostem  
s vlastníky nemovitosti: 
 
 
1. Petr Sobek,  t.b. Šumbarská 197/29, 735 64 Havířov-Dolní Suchá 
    Výše zápůjčky 33.000,- Kč 
    Splatnost zápůjčky 36 měsíců 
 
2. MUDr. Dagmar Kubinová, t.b. U Statku 421/3, 736 01 Havířov-Bludovice 
    Výše zápůjčky 23.000,- Kč 
    Splatnost zápůjčky 36 měsíců 
 
pověřit Ing. Eduarda Heczka, náměstka primátora pro ekonomiku a správu 
majetku podpisem smluv o zápůjčce. 

          T: 07/2014 
          Z: vedoucí EO 
________________________________________________________________________________ 
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5438/80RM/2014 - Stížnosti p. Tomáše Rejče__________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
vzít na vědomí stížnosti na nesprávný postup primátora města ze 7.3.2014, 
21.3.2014, 2.4.2014, 16.4.2014, 18.4.2014, 23.4.2014, 28.4.2014, 14.5.2014, 
9.5.2014 zaslané p. Tomášem Rejčem (viz příloha č.1.) 
konstatovat, že v postupu primátora města neshledalo nesprávný postup  
pověřit tajemníka magistrátu města podpisem odpovědi, viz příloha č. 2 

 
          Z: tajemník MMH 
          T: 06/2014 
_______________________________________________________________________________ 
 
5439/80RM/2014 - Písemnost adresovaná zastupitelstvu________________________________ 
             

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
vzít na vědomí písemnost Ing. arch. Jana Sedlického a Ing. Tomáše Sucharova 
ze dne 2.5. 2014 (viz příloha č.1.) 
pověřit primátora města podpisem odpovědi, viz příloha č. 2 
 

          Z: tajemník MMH 
          T: 06/2014         
________________________________________________________________________________ 
 
5440/80RM/2014 - Poskytnutí odměn pro členy JSDH Havířov Město  

a JSDH Havířov Životice__________________________________________ 
 

Rada města Havířova  
 
 s c h v a l u j e  
 
poskytnutí odměn pro členy JSDH Havířov Město (viz.Příloha č.1) dle návrhu 
Emanuela Došlíka, velitele JSDH Havířov Město a pro členy JSDH Havířov 
Životice (viz Příloha č.2) dle návrhu Mojmíra Stachury, velitele JSDH Havířov 
Životice, v souladu s přijatými „Zásadami pro odměňování členů jednotek 
sboru dobrovolných hasičů statutárního města Havířova“, schválenými Radou 
města Havířova usnesením číslo 992/16RM/2011 dne 22.6.2011                           
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u k l á d á  
 
vyplatit odměny jednotlivým členům jednotek sboru dobrovolných hasičů  
dle přílohy č. 1 a č.2 

           Z: vedoucí KP  
                          T: 30.06.2014 
________________________________________________________________________________  
 
5441/80RM/2014 - Zpráva z pracovní cesty do Děčína ve dnech 14.5. - 16.5. 2014____________    
  

Rada města Havířova 
 
b e r e  n a  v ě d o m í 
 
zprávu z pracovní cesty náměstka primátora pro sociální rozvoj města Bc. 
Daniela Pawlase a Mgr. Michaely Horňákové, členky Rady města Havířova,  
do Děčína, která se uskutečnila ve dnech 14. – 16. května 2014 v rámci akce 
Mistrovství floristů České republiky „ 43. ročník Děčínská kotva“ 

 
 
5442/80RM/2014 - Zahraniční pracovní cesta do Nizozemska ve dnech 16.6. - 20.6. 2014_____ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zahraniční pracovní cestu náměstka primátora pro sociální rozvoj města Bc. 
Daniela Pawlase do Nizozemska, která se uskuteční ve dnech 16. – 20. června 
2014 v rámci projektu „Sociálně odpovědné municipality 2020“. 

________________________________________________________________________________                                               
 
5443/80RM/2014 - Svazek měst a obcí okresu Karviná – závěrečný účet za rok 2013_________  
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
vzít na vědomí Závěrečný účet Svazku měst a obcí okresu Karviná za rok 
2013, který byl schválen na členské schůzi Svazku měst a obcí okresu Karviná 
dne 1.4.2014 a Zprávu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Odboru 
kontroly a interního auditu ze dne 5.2.2014 o výsledku přezkoumání 
hospodaření Svazku měst a obcí okresu Karviná dle Přílohy č. 1  

________________________________________________________________________________ 
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5444/80RM/2014 - Zelené terasy, a.s. – řešení vzájemných pohledávek a náhrady škody______  
      

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
vzít na vědomí  
1. oznámení společnosti Zelené terasy, a.s. se sídlem  
    Ostrava – Moravská Ostrava, Velká 2984/23, IČ: 27836185  

(dále jen „Zelené terasy“) o jednostranném zápočtu dlužného nájemného  
ve výši 394 014,15 Kč na složenou zálohu na kupní cenu 2 000 000,- Kč,  
dle Přílohy č. 1 

2. sdělení společnosti Zelené terasy o odmítnutí nároku města na náhradu škody  
za částečnou demolici objektu bývalé školní jídelny č.p. 806 na ul. Lázeňská 
v Havířově-Městě a o požadavku na vrácení zůstatku zálohy na kupní cenu 
ve výši 1 605 985,85 Kč a navýšené zálohy na kupní cenu ve výši  
1 000 000,- Kč, dle Přílohy č. 2 

3. výzvu města k úhradě škody 3 614 330,- Kč z titulu zbytečného  
znehodnocení objektu bývalé školní jídelny č.p. 806 na ul. Lázeňská 
v Havířově-Městě a to do 24.5.2014, dle Přílohy č. 3 

4. neuhrazení škody 3 614 330,- Kč ve stanovené lhůtě na účet města  
schválit 
1. jednostranný započet dlužného nájemného ve výši 394 014,15 Kč  z nájemní  

smlouvy zn. 1296/OSM/09 ze dne 21.9.2009 na složenou zálohu na kupní 
cenu 2 000 000,- Kč dle Smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. 1295/OSM/09 
ze dne 21.9.2009, dle Přílohy č. 1 

2. jednostranný zápočet pohledávky – nároku města na náhradu škody za  
částečnou demolici objektu bývalé školní jídelny č.p. 806 na ul. Lázeňská 
v Havířově-Městě ve výši 3.614.330,- Kč proti pohledávce společnosti 
Zelené terasy – zůstatek zálohy na kupní cenu   ve výši ve výši 1 605 985,85 
Kč a navýšené zálohy na kupní cenu ve výši  1 000 000,- Kč 

uložit 
1. odeslat společnosti Zelené terasy oznámení o jednostranném započtení  

vzájemných pohledávek 3.614.330,- Kč proti 2.609.854,86 Kč 
2. odeslat společnosti Zelené terasy výzvu k úhradě zbytku náhrady škody  

ve výši 1.004.475,14 Kč a stanovit lhůtu splatnosti do 31.7.2014 
________________________________________________________________________________ 
 
5445/80RM/2014 - ČSAD Havířov a.s. – poskytnutí 2. části dotace na rekonstrukci 

          autobusového nádraží v Havířově___________________________________  
 

Rada města Havířova  
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
1. termín konání řádné valné hromady společnosti ČSAD Havířov a.s.,  

IČ  45192081 dne 17.6.2014 v 10:20 hodin v sídle společnosti CIDEM 
Hranice, a.s., Skalní 1088, Hranice I -Město 

2. pořad jednání řádné valné hromady ve znění Přílohy č. 1 
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u k l á d á   
 
1. zástupcům města hlasovat v jednotlivých bodech programu takto:  

bod  2. Volba orgánů valné hromady – hlasovat pro zvolení osob dle návrhu 
představenstva  

bod  3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu 
jejího majetku za období od 1.1.2013 do 31.12.2013, o řádné účetní 
závěrce za období od 1.1.2013 do 31.12.2013,  o návrhu na rozdělení 
zisku – vzít na vědomí dle Přílohy č. 2 a Přílohy č. 3 

bod 4.  Zpráva a výrok auditora k auditu účetní závěrky za rok 2013 – vzít na 
vědomí  dle Přílohy č. 4 

bod 5. Schválení řádné účetní závěrky za období od 1.1.2013 do 31.12.2013  
- hlasovat pro schválení řádné účetní závěrky dle návrhu   
  představenstva 

bod 6.  Schválení návrhu na rozdělení zisku – hlasovat pro schválení  
rozdělení zisku dle Přílohy č. 5 

bod 7.  Schválení auditora společnosti ČSAD Havířov a.s. dle § 17/1  
zák. č. 93/2009 Sb., o auditorech) – hlasovat pro schválení  auditora 
FINAUDIT s.r.o. dle Přílohy č. 6 

2. zástupcům města sdělit na valné hromadě za účelem výplaty podílu na zisku 
bankovní spojení, a to příjmový účet města č. 19-1721604319/0800 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit  
1. poskytnutí přijaté dividendy (po zdanění), o které rozhodla řádná valná  

hromada ČSAD Havířov a.s. dne 17.6.2014, ve výši 11.861.216,78 Kč, jako 
druhou část účelové investiční dotace, na 4. etapu rekonstrukce/výstavby 
autobusového nádraží na ul. Těšínská v Havířově-Podlesí společnosti ČSAD 
Havířov a.s., IČ  45192081 

2. po vyplacení dividendy (po zdanění) ve výši 11.861.216,78 Kč uzavření  
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace zn. 76/OŠK/2014  
ze dne 9.4.2014 s ČSAD Havířov a.s., IČ  45192081,  
a) kterým se doplní  čl. IV „Výše a způsob financování“ odst. 2  takto: 

… „Město poskytne příjemci 2. část dotace představující dividendu (po 
zdanění), o které rozhodla řádná valná hromada ČSAD Havířov a.s. dne 
17.6.2014 a která  byla vyplacena dne ………….. ve výši 11.861.216,78 
Kč,  na 4. etapu rekonstrukce/výstavby autobusového nádraží  
na ul. Těšínská v Havířově-Podlesí.“  

b) kterým se doplní čl. IV „Výše a způsob financování“ odst. 3 takto: 
… „Město poskytne příjemci 2. část dotace ve výši 11.861.216,78 Kč 
nejdříve 30.9.2014. Jako podklad pro poskytnutí 2. části dotace  
je příjemce povinen předložit výpis ze samostatné evidence (dle čl. V odst. 
3 smlouvy) o vyčerpání celé 1. části poskytnuté dotace ve výši 
12.352.984,74 Kč. Druhá část dotace bude poskytnuta do 15 pracovních 
dnů po předložení tohoto výpisu.  

pověřit Ing. Eduarda Heczka, náměstka primátora, podpisem Dodatku č. 1  
ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace zn. 79/OŠK/2014 ze dne 9.4.2014 
 

________________________________________________________________________________ 
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5446/80RM/2014 - KIC Odpady, a.s. – informace o konání řádné valné hromady společnosti__  
 

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
vzít na vědomí  
1. termín konání řádné valné hromady společnosti KIC Odpady, a.s.,  

IČ: 28564111, dne     25.6.2014 v 9:00 hodin v budově Krajského úřadu 
Moravskoslezského kraje, 28. října     2771/117, Ostrava-Moravská Ostrava 

2. pořad jednání řádné valné hromady společnosti KIC odpady, a.s.  
dle Přílohy č. 1  

uložit zástupci města hlasovat v níže uvedených bodech pořadu jednání řádné 
valné hromady společnosti KIC Opady, a.s. dne 25.6.2014 takto: 
bod 2. Souhlas s účastí třetích osob na valné hromadě a volba osoby pověřené  

sčítáním hlasů - hlasovat pro souhlas s účastí třetích osob a pro zvolení 
osoby pověřené sčítáním hlasů dle návrhu představenstva 

bod 3. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu 
            -  hlasovat pro zvolení předsedy valné hromady, zapisovatele a dvou  

ověřovatelů zápisu  dle návrhu představenstva 
bod 4.  Zpráva představenstva  o podnikatelské činnosti společnosti a stavu 

jejího majetku  za rok 2013, včetně informace o postupu prací na  
projektu „Krajské integrované centrum využívání komunálních odpadů 
v Moravskoslezském kraji“ a informace o průběhu hledání zájemce 
o strategické partnerství v tomto projektu  
- vzít na vědomí dle návrhu představenstva  

bod 5. Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi 
ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za 
rok 2013, včetně stanoviska dozorčí rady - vzít na vědomí dle návrhu 
představenstva              

bod 6. Řádná účetní závěrka za rok 2013  
- hlasovat pro schválení dle návrhu představenstva 

bod 7. Naložení s hospodářským výsledkem za rok 2013, včetně vyjádření 
 dozorčí rady  
- hlasovat dle návrhu představenstva pro zúčtování ztráty  
 za rok 2013 ve výši 1.693.560,02 Kč na účet neuhrazených ztrát    
 minulých let 

bod 8. Volba nových členů dozorčí rady a obměna členů dozorčí rady 
           - hlasovat pro zvolení JUDr. Aleše Sovy, DiS. za člena dozorčí rady  

  a pro zvolení Ing. Pavola Jantoše za člena dozorčí rady 
- hlasovat dle návrhů zastupitelstev akcionářů společnosti v případě   
  dalších změn členů dozorčí rady, jako například  pro opětovně zvolení  
  Miroslava Nováka, Ing. Jana Wolfa a Mgr. Michala Pobuckého, DiS.  

bod 9.  Smlouvy o výkonu funkce 
           - hlasovat pro schválení smlouvy o výkonu funkce ve znění  
             dle přílohy č. 5 
bod 10. Změny stanov 

                                             - hlasovat pro změnu stanov ve znění dle přílohy č. 6 
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5447/80RM/2014 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. – skončení smlouvy o výkonu funkce jednatele  
společnosti______________________________________________________  

 
Rada města Havířova 
jako jediný společník vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 
90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích) působnost valné hromady společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o.,  
se sídlem Havířov-Město, K Zámečku 243/2, PSČ 736 01, IČ: 25 38 55 34, 
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C,  
vložka 17305  
  
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
1. výpověď Ing. Věroslava Ryšky smlouvy o výkonu  funkce jednatele  

společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o.,  IČ 25385534 , která nabude účinnosti  
dne 30.6.2014 (viz příloha č. 1) 

 
2. odstoupení Ing. Věroslava Ryšky z funkce jednatele společnosti  

ZÁMEK Havířov, s.r.o., IČ 25385534 (viz příloha č. 2) 
 
s c h v a l u j e  
 
ukončení výkonu funkce jednatele společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o.,   
IČ 25385534 Ing. Věroslava Ryšky,  ke dni 30.6.2014  
 
Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
vzít na vědomí   odstoupení Ing. Věroslava Ryšky z funkce jednatele 
společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o.,  IČ 25385534 (dále jen „společnost“),  
 ke dni 30.6.2014 (viz příloha č. 2)  
navrhnout zvolení ................................ do funkce jednatele společnosti  
ke dni 1.7.2014 

 
 
5448/80RM/2014 - Počet členů zastupitelstva__________________________________________   
     

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova stanovit pro volební období 2014 – 2018 počet 
členů Zastupitelstva města Havířova na 43. 

 
 
 
 
 
 



 
 

USNESENÍ 
z 80. schůze Rady města Havířova 

konané dne 4.6.2014 
 

72 

5449/80RM/2014 - Žádost nájemců objektu Široká 3, Havířov- Město_____________________ 
 

Rada města Havířova 
                                                                                                       
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
dopis paní Martiny Kaňové ve věci prověření podaných výpovědí 
nájemcům částí nemovité věci - objektu na ul. Široká 3, Havířov – Město, 
vlastníkem společnosti TURČINA s.r.o. v souvislosti s prováděnou 
rekonstrukcí objektu 
 
u k l á d á  
 
odboru správy majetku připravit odpověď paní Martině Kaňové  
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem dopisu 

                                                                                                      Z: vedoucí OSM 
                                                                                                      T: 13.6.2014 
 
 
5450/80RM/2014 - Návrh programu 26. zasedání Zastupitelstva města Havířova____________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
upravený návrh programu 26. zasedání Zastupitelstva města Havířova, které se 
bude konat dne 23. června 2014 od 08:00 hod. v Kulturním domě RADOST. 

________________________________________________________________________________ 
 
5451/80RM/2014 - Havířovská teplárenská společnost a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady - Zpráva představenstva o podnikatelské 
činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013_________________ 

 
Rada města Havířova,  
jako jediný akcionář vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 90/2012 
Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích),  působnost valné hromady společnosti Havířovská teplárenská 
společnost, a.s., se  sídlem:  Havířov, Šumbark, Konzumní 298/6a,  
PSČ: 736 01, IČ: 61974706, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Ostravě v oddíle B, vložce 1113 (dále jen „HTS, a.s.“),  
 
s c h v a l u j e 
 
Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti HTS a.s. a stavu jejího majetku 
za rok 2013 dle přílohy č. 1, str. č. 7 až 15 

________________________________________________________________________________ 
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5452/80RM/2014 - Havířovská teplárenská společnost a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  
v působnosti valné hromady - Řádná účetní závěrka za rok 2013 a návrh 
na rozdělení zisku________________________________________________ 

   
Rada města Havířova,  
jako jediný akcionář vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 90/2012 
Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích), působnost valné hromady společnosti Havířovská teplárenská 
společnost, a.s., se  sídlem:  Havířov, Šumbark, Konzumní 298/6a,  
PSČ: 736 01, IČ: 61974706, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Ostravě v oddíle B, vložce 1113 (dále jen „HTS, a.s.“),  
 
p r o j e d n a l a  
 
účetní závěrku  HTS, a.s.  za rok 2013 dle  přílohy č. 1, str. 17 až 29, a návrh 
představenstva na rozdělení zisku HTS, a.s. za rok 2013 dle  přílohy č. 2. 

________________________________________________________________________________ 
 
5453/80RM/2014 - Havířovská teplárenská společnost a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady - Zpráva o vztazích mezi ovládající a 
ovládanou osobou a vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami 
ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2013_____________________ 

  
Rada města Havířova,  
jako jediný akcionář vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 90/2012 
Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích), působnost valné hromady společnosti Havířovská teplárenská 
společnost, a.s., se sídlem:  Havířov, Šumbark, Konzumní 298/6a, PSČ: 736 01, 
IČ: 61974706, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
v Ostravě v oddíle B, vložce 1113  
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a vztazích mezi 
ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou 
za rok 2013 dle  přílohy č. 1,  str. 31 až 37  

________________________________________________________________________________ 
 
5454/80RM/2014 - Havířovská teplárenská společnost a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady - Vyjádření dozorčí rady HTS, a.s. o 
přezkoumání  řádné účetní závěrky za rok 2013,  o přezkoumání návrhu 
na rozdělení zisku za rok 2013, o přezkoumání zprávy o vztazích mezi 
ovládající a ovládanou osobou a vztazích mezi ovládanou osobou a 
ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2013 a 
zprávu o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2013_____________________ 

   
Rada města Havířova,  
jako jediný akcionář vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 90/2012 
Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích), působnost valné hromady společnosti Havířovská teplárenská 
společnost, a.s., se  sídlem:  Havířov, Šumbark, Konzumní 298/6a,  
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PSČ: 736 01, IČ: 61974706, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Ostravě v oddíle B, vložce 1113 (dále jen „HTS, a.s.“),  
 
b e r e    n a   v ě d o m í  
 
vyjádření dozorčí rady HTS, a.s. o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 
2013, o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku za rok 2013, o přezkoumání 
zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a vztazích mezi 
ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou 
za rok 2013 a zprávu o výsledcích kontrolní činnosti dozorčí rady HTS, a.s. za 
rok 2013 dle přílohy č. 1.  

 
 
5455/80RM/2014 - Havířovská teplárenská společnost a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady - Zpráva nezávislého auditora o ověření řádné 
účetní závěrky za rok 2013 a Zpráva nezávislého auditora určená 
akcionářům účetní jednotky________________________________________ 

   
Rada města Havířova,  
jako jediný akcionář vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 90/2012 
Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích), působnost valné hromady společnosti Havířovská teplárenská 
společnost, a.s., se  sídlem:  Havířov, Šumbark, Konzumní 298/6a,  
PSČ: 736 01, IČ: 61974706, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Ostravě v oddíle B, vložce 1113 (dále jen „HTS, a.s.“),  
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
Zprávu nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky za rok 2013  
dle přílohy č. 2  a Zprávu nezávislého auditora  určenou akcionářům účetní 
jednotky HTS, a.s. dle  přílohy č. 1, str. 38 až 40 

________________________________________________________________________________ 
 
5456/80RM/2014 - Havířovská teplárenská společnost a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady - Schválení řádné účetní závěrky za rok 2013_  
  

Rada města Havířova,  
jako jediný akcionář vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 90/2012 
Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích), působnost valné hromady společnosti Havířovská teplárenská 
společnost, a.s., se sídlem:  Havířov, Šumbark, Konzumní 298/6a,  
PSČ: 736 01, IČ: 61974706, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Ostravě v oddíle B, vložce 1113 (dále jen „HTS, a.s.“),  
 
s c h v a l u j e 
 
řádnou účetní závěrku společnosti HTS, a.s. za rok 2013 dle přílohy č. 1,  
str. 17 až 29  

________________________________________________________________________________ 
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5457/80RM/2014 - Havířovská teplárenská společnost a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  
v působnosti valné hromady - Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti  
za rok 2013, stanovení výše a způsobu vyplácení dividend a tantiém______ 

  
Rada města Havířova,  
jako jediný akcionář vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1  
zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech  
(zákon o obchodních korporacích), působnost valné hromady společnosti 
Havířovská teplárenská společnost, a.s., se sídlem:  Havířov, Šumbark, 
Konzumní 298/6a, PSČ: 736 01, IČ: 61974706, zapsané v obchodním rejstříku 
vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce 1113 
(dále jen „HTS, a.s.“), 
 
s c h v a l u j e 
 
rozdělení zisku společnosti HTS, a.s. za rok 2013, výši a způsob vyplácení 
dividend a tantiém dle přílohy č. 1, s tím, že dividendy budou vyplaceny na účet 
města č. 19-1721604319/0800 do 30.6.2014 

________________________________________________________________________________ 
 
5458/80RM/2014 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

            v působnosti valné hromady – Změna stanov__________________________ 
  

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit změnu stanov společnosti Havířovská teplárenská  
společnost, a.s.,  se sídlem:  Havířov, Šumbark, Konzumní 298/6a, PSČ: 736 
01, IČ: 61974706, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
v Ostravě v oddíle B, vložce 1113, ve znění přílohy č. 1 
 
Rada města Havířova  
 
jako jediný společník vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zák.  
č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích), působnost valné hromady společnosti Havířovská teplárenská 
společnost, a.s., se sídlem:  Havířov, Šumbark, Konzumní 298/6a, PSČ: 736 01, 
IČ: 61974706, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
v Ostravě v oddíle B, vložce 1113 (dále jen „HTS, a.s.“) 
 
s c h v a l u j e  
 
1. změnu stanov společností HTS, a.s. ve znění přílohy č. 1 
2. podřízení se společnosti HTS, a.s. zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních  

společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku,  
ve smyslu § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích  
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p o v ě ř u j e 
 
Ing. Eduarda Heczka, náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku, 
podpisem  stanov společnosti HTS, a.s.   

Z: ved. OPS 
          T: červen 2014 
 

u k l á d á  
 
předložit Radě města Havířova informaci o doručení změny společenské 
smlouvy společnosti HTS, a.s. do sbírky listin v obchodním rejstříku u 
Krajského soudu v Ostravě 

 
          Z: představenstvo  

           HTS, a.s.  
          T: 30.7.2014 
________________________________________________________________________________ 
 
5459/80RM/2014 - Havířovská teplárenská společnost a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady – Schválení smluv o výkonu funkce_________    
           

Rada města Havířova 
jako jediný společník vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zák.  
č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích), působnost valné hromady společnosti Havířovská teplárenská 
společnost a.s., se sídlem:  Havířov, Šumbark, Konzumní 298/6a, PSČ: 736 01, 
IČ: 61974706, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
v Ostravě v oddíle B, vložce 1113  
 
s c h v a l u j e  
 
1. smlouvu o výkonu funkce předsedy představenstva , vč. výše odměny,  

ve znění přílohy č. 1,  s úpravou čl. VIII bod 2.3. na 500,- Kč, vypuštěním 
bodu 2.4 a následným přečíslováním bodu 2.5 na 2.4, pro předsedu 
představenstva: Ing. Břetislava Petra  

2. smlouvu o výkonu funkce člena představenstva, vč. výše odměny, ve znění  
přílohy č. 2 s úpravou čl. VIII bod 2.3. na 500,- Kč, vypuštěním bodu 2.4  
a následným přečíslováním bodu 2.5 na 2.4, pro  členy představenstva:  
Karla Sachmerdu, Danuši Holeksovou, Jarmilu Světlíkovou  
a  Radima Mudru 

3. smlouvu o výkonu funkce předsedy dozorčí rady, vč. výše odměny, ve znění  
přílohy č. 3 s úpravou čl. VII bod 2.3. na 500,- Kč, vypuštěním bodu 2.4  
a následným přečíslováním bodu 2.5 na 2.4, pro předsedu dozorčí rady:  
Ing. Karla Choduru 

4. smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady, vč. výše odměny, ve znění  
přílohy č. 4 s úpravou čl. VII bod 2.3. na 500,- Kč, vypuštěním bodu 2.4  
a následným přečíslováním bodu 2.5 na 2.4, pro členy dozorčí rady: Ing. 
Bedřicha Jaroše, Martina Taussiga, Ing. Petra Špoka, Jaroslava Jeziorského  
a Ladislava Moravce 

________________________________________________________________________________ 
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5460/80RM/2014 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  
v působnosti valné hromady - Zpráva představenstva o podnikatelské 
činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013_________________ 

 
Rada města Havířova,  
jako jediný akcionář vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 90/2012 
Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích), působnost valné hromady akciové společnosti Technické služby 
Havířov a.s., se sídlem Havířov-Město, Karvinská 66/1461, PSČ 736 01,  
IČ: 25 37 56 01, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, 
v oddíle B, vložka 1664, (dále jen „společnost“ nebo „TSH a.s.“)  
 
s c h v a l u j e   
 
Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího 
majetku za rok 2013 ve znění dle přílohy č. 1.   

 
 
5461/80RM/2014 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady - Řádná účetní závěrka za rok 2013 a návrh 
na rozdělení zisku________________________________________________ 

 
Rada města Havířova,  
jako jediný akcionář vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 90/2012 
Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích), působnost valné hromady akciové společnosti Technické služby 
Havířov a.s., se sídlem Havířov-Město, Karvinská 66/1461, PSČ 736 01,  
IČ: 25 37 56 01, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, 
v oddíle  B, vložka 1664, (dále jen „společnost“ nebo „TSH a.s.“)  
 
b e r e   n a   v ě d o m í   
 
materiály k řádné účetní závěrce za rok 2013 ve znění dle příloh č. 1 - 3  
a materiál k návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2013 ve znění 
přílohy č. 4.   

 
 
5462/80RM/2014 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady -  Zpráva  o  vztazích  mezi  ovládající  
a  ovládanou  osobou  a vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními 
osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2013______________ 

          
Rada města Havířova,  
jako jediný akcionář vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 90/2012 
Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích), působnost valné hromady akciové společnosti Technické služby 
Havířov a.s., se sídlem Havířov-Město, Karvinská 66/1461, PSČ 736 01,  
IČ: 25 37 56 01, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, 
v oddíle  B, vložka 1664, (dále jen „společnost“ nebo „TSH a.s.“)  
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s c h v a l u j e   
 
Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a vztazích mezi 
ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou 
za rok 2013,  ve znění dle přílohy č. 1.   

 
 
5463/80RM/2014 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady - Vyjádření dozorčí rady společnosti________  
         

Rada města Havířova,  
jako jediný akcionář vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 90/2012 
Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích), působnost valné hromady akciové společnosti Technické služby 
Havířov a.s., se sídlem Havířov-Město, Karvinská 66/1461, PSČ 736 01,  
IČ: 25 37 56 01, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, 
v oddíle B, vložka 1664, (dále jen „společnost“ nebo „TSH a.s.“)  
 
b e r e  n a  v ě d o m í   
 
vyjádření dozorčí rady společnosti o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 
2013, o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku za rok 2013, o přezkoumání 
zprávy o vztazích mezi  ovládající  a ovládanou osobou a  vztazích  mezi  
ovládanou  osobou a  ostatními  osobami   ovládanými stejnou ovládající 
osobou za rok 2013, jakož i o výsledcích kontrolní činnosti,  
ve znění dle přílohy č. 1.   

 
 
5464/80RM/2014 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady -  Zpráva  nezávislého  auditora o ověření  
řádné  účetní závěrky za rok 2013 a zpráva nezávislého auditora určená 
akcionářům účetní jednotky________________________________________  

           
Rada města Havířova,  
jako jediný akcionář vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 90/2012 
Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích), působnost valné hromady akciové společnosti Technické služby 
Havířov a.s., se sídlem Havířov-Město, Karvinská 66/1461, PSČ 736 01,  
IČ: 25 37 56 01, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, 
v oddíle B, vložka 1664, (dále jen „společnost“ nebo „TSH a.s.“)  
 
b e r e  n a  v ě d o m í   
 
zprávu nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky za rok 2013,  
ve znění dle přílohy č. 1 a zprávu nezávislého auditora určenou akcionářům 
účetní jednotky ve znění dle přílohy č. 2.   
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5465/80RM/2014 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  
v působnosti valné hromady - Schválení řádné účetní závěrky za rok 2013_ 

          
Rada města Havířova,  
jako jediný akcionář vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 90/2012 
Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích), působnost valné hromady akciové společnosti Technické služby 
Havířov a.s., se sídlem Havířov-Město, Karvinská 66/1461, PSČ 736 01,  
IČ: 25 37 56 01, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, 
v oddíle B, vložka 1664, (dále jen „společnost“ nebo „TSH a.s.“)  
 
s c h v a l u j e   
 
 řádnou účetní závěrku za rok 2013 ve znění dle důvodové zprávy  

 
 
5466/80RM/2014 - Oznámení střetu zájmu u projednávaného bodu č. 98 – Vojtěch Kozák  

a Mgr. Michaela Horňáková_______________________________________  
                                

Rada města Havířova  
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
oznámení Vojtěcha Kozáka, předsedy představenstva TSH, a.s.  
a Mgr. Michaely Horňákové, členky dozorčí rady TSH, a.s., o jejich střetu 
zájmu při rozhodování o rozdělení zisku za rok 2013, stanovení výše a způsobu 
vyplácení dividend a tantiém 
 
s c h v a l u j e  
 
vyloučení členů RMH Vojtěcha Kozáka a Mgr. Michaely Horňákové 
z rozpravy a rozhodování o projednávaném bodu č. 98 schváleného programu 
80. schůze Rady města Havířova, konané dne 4.6.2014 

 
 
5467/80RM/2014 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady  -  Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2013, 
stanovení výše a způsobu vyplácení dividend a tantiém_________________ 

           
Rada města Havířova,  
jako jediný akcionář vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 90/2012 
Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích), působnost valné hromady akciové společnosti Technické služby 
Havířov a.s., se sídlem Havířov-Město, Karvinská 66/1461, PSČ 736 01,  
IČ: 25 37 56 01, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, 
v oddíle B, vložka 1664, (dále jen „společnost“ nebo „TSH a.s.“)  
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s c h v a l u j e   
 
rozdělení zisku za rok 2013 dle důvodové zprávy s těmito úpravami: 
do bodu 1) se vkládá: „dividendy z kmenových akcií                  - 800 000,- Kč  
v   bodu 2) se mění:    tantiémy pro představenstvo společnosti  - 900 000,- Kč  
                        tantiémy pro dozorčí radu společnosti           - 300 000,- Kč 
v   bodu 5) text nově zní takto:  

„Výplaty tantiém budou provedeny převodem na účet či 
v hotovosti v pokladně společnosti nejpozději do 15. 6. 2014. 
Vyplacení dividend  bude provedeno na účet města 
č. 19-1721604319/0800 do 30.6.2014.“ 

  
 
5468/80RM/2014 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady - Změna stanov__________________________ 
 

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit změnu stanov společnosti Technické služby Havířov a.s., se sídlem 
Havířov-Město, Karvinská 66/1461, PSČ 736 01, IČ: 25 37 56 01, zapsané v 
obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B, vložka 1664, ve 
znění přílohy č. 1 
 
Rada města Havířova,  
jako jediný akcionář vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 90/2012 
Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích), působnost valné hromady společnosti Technické služby Havířov 
a.s., se sídlem Havířov-Město, Karvinská 66/1461, PSČ 736 01, IČ: 25 37 56 
01, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B, 
vložka 1664, (dále jen „společnost TSH a.s.“)  

 
s c h v a l u j e  
 
1. změnu stanov společnosti TSH a.s. ve znění přílohy č. 1 
2. podřízení se společnosti TSH a.s. zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních  

společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), jako celku,  
ve smyslu § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích  

 
p o v ě ř u j e 
 
Ing. Pavola Jantoše, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem 
stanov společnosti TSH a.s.   

Z: vedoucí OPS 
          T: červen 2014 
 

 
 
 



 
 

USNESENÍ 
z 80. schůze Rady města Havířova 

konané dne 4.6.2014 
 

81 

u k l á d á  
 
předložit Radě města Havířova informaci o doručení změny společenské 
smlouvy společnosti TSH a.s. do sbírky listin v obchodním rejstříku  
u Krajského soudu v Ostravě 

          Z: představenstvo  
           TSH a.s.  

          T: 30.7.2014 
________________________________________________________________________________ 
 
5469/80RM/2014 - Oznámení střetu zájmu u projednávaného bodu č. 100 – Vojtěch Kozák  

a Mgr. Michaela Horňáková_______________________________________  
                                

Rada města Havířova  
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
oznámení Vojtěcha Kozáka, předsedy představenstva TSH, a.s.  
a Mgr. Michaely Horňákové, členky dozorčí rady TSH, a.s., o jejich střetu 
zájmu při schvalování smluv o výkonu funkce     
 
s c h v a l u j e  
 
vyloučení členů RMH Vojtěcha Kozáka a Mgr. Michaely Horňákové 
z rozpravy a rozhodování o projednávaném bodu č. 100 schváleného programu 
80. schůze Rady města Havířova, konané dne 4.6.2014 

 
 
5470/80RM/2014 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionářec   

v působnosti valné hromady – Schválení smluv o výkonu funkce_________     
 

Rada města Havířova  
jako jediný akcionář vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 90/2012 
Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích), působnost valné hromady společnosti Technické služby Havířov 
a.s., se sídlem Havířov-Město, Karvinská 66/1461, PSČ 736 01,  
IČ: 25 37 56 01, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, 
v oddíle B, vložka 1664 
 
s c h v a l u j e  
 
1. smlouvu o výkonu funkce předsedy představenstva, vč. výše odměn, ve znění  

přílohy č. 1 pro předsedu představenstva: Vojtěcha Kozáka 
2. smlouvu o výkonu funkce místopředsedy představenstva, vč. výše odměny  

17 000,- Kč/1 měsíc, ve znění přílohy č. 2 pro místopředsedu představenstva: 
Vladislava Fukalu 

3. smlouvu o výkonu funkce člena představenstva, vč. výše odměny 15 000,-  
Kč/1 měsíc, ve znění přílohy č. 3 pro členy představenstva: Mgr. Radka 
Kupczaka, Miroslava Polaka, Pavla Rapanta 
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4. smlouvu o výkonu funkce předsedkyně dozorčí rady, vč. výše odměny  
12 000,- Kč/1 měsíc, ve znění přílohy č. 4 pro předsedkyni dozorčí rady: 
Mgr. Michaelu Horňákovou  

5. smlouvu o výkonu funkce místopředsedkyně dozorčí rady, vč. výše odměny  
11 000,- Kč/1 měsíc, ve znění přílohy č. 5 pro místopředsedkyni dozorčí 
rady: Ing. Jarmilu Popieluchovou  

6. smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady, vč. výše odměny 9 000,- Kč/1  
měsíc, ve znění přílohy č. 6 pro člena dozorčí rady: Leoše Lukaštíka    

________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………….....                                                 ...…..…….……………………... 
 
Ing. Zdeněk OSMANCZYK                                  Bc. Daniel PAWLAS 
primátor města                  náměstek primátora 
         pro sociální rozvoj 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UUU   SSS   NNN   EEE   SSS   EEE   NNN   ÍÍÍ   
z 81. schůze Rady města Havířova 

konané dne 12.6.2014 

 
v zasedací místnosti Rady města Havířova 

na Magistrátu města Havířova 
ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město 

ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Č.jed.    KP/43 745/Rch/2014 
 
V Havířově dne 12.6.2014 
Zapsala:  Vladimíra Mikulášová, oddělení kancelář primátora 
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PPŘŘEEHHLLEEDD  UUSSNNEESSEENNÍÍ 
přijatých na 81. schůzi Rady města Havířova, konané dne 12.6.2014  

 

 
5471/81RM/2014 - Určení ověřovatele zápisu pro 81. schůzi RMH, konanou dne 12.6.2014 
 
5472/81RM/2014 - Schválení programu 81. schůze RMH, konané dne 12.6.2014 
 
5473/81RM/2014 - Prodej nemovité věci – pozemku parc. č. 2324 a objektu č.p. 1102,  
                                k.ú. Havířov-město – bývalé ZŠ Mánesova 
 
5474/81RM/2014 - Změna schváleného programu 26. zasedání Zastupitelstva města Havířova 
 
5475/81RM/2014 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. – žádost o svolání jednání jediného společníka  
                                v působnosti valné hromady  
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UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ 
z 81. schůze Rady města Havířova, konané dne 12.6.2014  

 
5471/81RM/2014 - Určení ověřovatele zápisu pro 81. schůzi RMH, konanou dne 12.6.2014___ 
                                 

Rada města Havířova  
  
u r č u j e  
 
jako ověřovatele zápisu z 81. schůze Rady města Havířova,  
konané dne 12.6.2014 

                                                                                 Ing. Pavola Jantoše                    
________________________________________________________________________________ 
 
5472/81RM/2014 - Schválení programu 81. schůze RMH, konané dne 12.6.2014____________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
program 81. schůze Rady města Havířova, konané dne 12.6.2014 dle přílohy  

________________________________________________________________________________ 
 
5473/81RM/2014 - Prodej nemovité věci – pozemku parc. č. 2324 a objektu č.p. 1102,  
                                k.ú. Havířov-město – bývalé ZŠ Mánesova____________________________ 
           

Rada města Havířova 
 
r u š í 
 
usnesení Rady města Havířova ze dne 4. 6. 2014 č. 5380/80RM/2014  

 
 
5474/81RM/2014 - Změna schváleného programu 26. zasedání Zastupitelstva města Havířova 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
změnu schváleného programu pro 26. zasedání Zastupitelstva města Havířova, 
které se bude konat dne 23. června 2014 od 08:00 hod. v Kulturním domě 
RADOST, dle přílohy, s doplněním nového bodu programu „73. Návrh novely 
OZV č. 6/2013, o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány sázkové 
hry, loterie a jiné podobné hry“ 
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5474/81RM/2014 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. – žádost o svolání jednání jediného společníka  
                                v působnosti valné hromady________________________________________  
 

Rada města Havířova 
jako jediný společník společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o.,  
se sídlem Havířov-Město, K Zámečku 243/2, PSČ 736 01, IČO: 25 38 55 34, 
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C, vložka 
17305 (dále jen „společnost“)  
  
ž á d á   
 
1. jednatele společnosti o svolání valné hromady společnosti v termínu  
    dne 25. 6. 2014 v 10.00 hodin do zasedací místnosti Rady města Havířova,  
    II. poschodí budovy Magistrátu města Havířova s tímto programem jednání: 
         1. Volba orgánů valné hromady 
         2. Volba jednatele společnosti 
         3. Schválení smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti a výše  
             jeho měsíční odměny 
 
2. jednatele společnosti  o vypracování a předání materiálů pro valnou hromadu   
    dne 25.6.2014 na odbor právních služeb v listinné a elektronické podobě  
    (ve formátu .doc) 

Z: jednatelé spol. ZÁMEK 
T: 24.6. 2014 

 
3. jednatele společností o účast na valné hromadě dne  25.6.2014 
 
u k l á d á 
 
1. zaslat žádost Rady města Havířova o svolání valné hromady jednatelům  
    společnosti 

Z: vedoucí OPS 
T: 12.6.2013  

 
2. zaslat pozvánku na valnou hromadu společnosti dne 25.6.2014 členům  
    dozorčí rady společnosti  

Z: jednatelé  spol. ZÁMEK 
T: 13.6. 2014 

 
 
 
 
 
 
………………………………….....                                                 ...…..…….……………………... 
 
Ing. Zdeněk OSMANCZYK                                  Ing. Eduard HECZKO 
primátor města       náměstek pro ekonomiku  

a správu majetku  
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v zasedací místnosti Rady města Havířova 

na Magistrátu města Havířova 
ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město 

ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Č.jed.    KP/45 319/Rch/2014 
 
V Havířově dne 19.6.2014 
Zapsala:  Veronika Richterová, DiS., oddělení kancelář primátora 
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PPŘŘEEHHLLEEDD  UUSSNNEESSEENNÍÍ 
přijatých na 82. schůzi Rady města Havířova, konané dne 19.6.2014  

 

 
5476/82RM/2014 - Určení ověřovatele zápisu pro 82. schůzi RMH, konanou dne 19.6.2014 
 
5477/82RM/2014 - Schválení ověření  zápisů z 80. a 81. Schůze Rady města Havířova 
 
5478/82RM/2014 - Schválení programu 82. schůze RMH, konané dne 19.6.2014 
 
5479/82RM/2014 - Prodej nemovité věci – pozemku parc. č. 2324 a objektu č.p. 1102,  
                                k.ú. Havířov-město – bývalé ZŠ Mánesova 
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UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ 
z 82. schůze Rady města Havířova, konané dne 19.6.2014  

 
5476/82RM/2014 - Určení ověřovatele zápisu pro 82. schůzi RMH, konanou dne 19.6.2014___ 
                                 

Rada města Havířova  
  
u r č u j e  
 
jako ověřovatele zápisu z 82. schůze Rady města Havířova,  
konané dne 19.6.2014 

                                                                                 Vojtěcha Kozáka                   
________________________________________________________________________________ 
 
5477/82RM/2014 - Schválení ověření zápisů z 80. a 81. schůze Rady města Havířova__ 
 

Rada města Havířova  
 
b e r e   n a   v ě d o m í   
 
zprávu ověřovatelů zápisů z 80. schůze Rady města Havířova,  
konané dne 4.6.2014 a z 81. schůze Rady města Havířova,  
konané dne 12.6.2014  

________________________________________________________________________________ 
 
5478/82RM/2014 - Schválení programu 82. schůze RMH, konané dne 19.6.2014____________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
program 82. schůze Rady města Havířova, konané dne 19.6.2014 dle přílohy  

________________________________________________________________________________ 
 
5479/82RM/2014 - Prodej nemovité věci – pozemku parc. č. 2324 a objektu č.p. 1102,  
                                k.ú. Havířov-město – bývalé ZŠ Mánesova____________________________ 
           

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě do m í 
 
žádost společnosti ESPETERA a.s., se sídlem Hlavní 778, Šenov,  
IČO: 28607473, o odprodej pozemku parc. č. 2324, zastavěná plocha a nádvoří 
o výměře 7736 m2, jehož součástí je  stavba, budova  občanského vybavení  
č. p. 1102  k.ú. Havířov-město, včetně všech součástí a příslušenství,  
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit  
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nebo 
neschválit 
prodej nemovité věci - pozemku parc. č. 2324, zastavěná plocha a nádvoří o 
výměře 7736 m2, jehož součástí je  stavba, budova  občanského vybavení č. p. 
1102  k.ú. Havířov-město, včetně všech součástí a příslušenství, společnosti 
ESPETERA a.s., se sídlem Hlavní 778, Šenov, IČO: 28607473, za podmínek: 
- účel: polyfunkční centrum k poskytování vzdělávacích, sociálních,   
  zdravotních a sportovně-relaxačních služeb, a dalších souvisejících služeb  
- kupní cena smluvní ve výši 4.100.000 Kč splatná do 45 kalendářních dnů ode    
  dne podpisu kupní smlouvy,  
- v objektu nesmí být umístěna restaurace, herna, ubytovna,  
- k nemovité věci bude zřízeno předkupní právo věcné na dobu 10 let od zápisu  
  vlastnického práva do katastru nemovitostí, v případě, že kupující nesplní  
  povinnost nabídnout nemovitou věc ke koupi, prodávající uplatní smluvní  
  pokutu ve výši 2.000.000 Kč,  
- k nemovité věci bude zřízena výhrada zpětné koupě jako věcné právo na dobu  
  10 let od zápisu vlastnického práva do katastru nemovitostí,  
- kupující se zavazuje, že nejpozději k 30. 9. 2014 zprovozní část budovy pro  
  Střední odborné učiliště "BARON SCHOOL" spol. s r. o., se sídlem  
  Tajovského 1157/2, 73601 Havířov – Podlesí, IČO: 47154136, s finančním  
  nákladem na opravu a zprovoznění dotčené části budovy min. 2.000.000 Kč,  
  a nejpozději do 31. 10. 2014 předloží městu doklady o vynaložených  
  nákladech, v případě nedodržení této podmínky prodávající odstoupí od kupní  
  smlouvy a uplatní mluvní pokutu ve výši 500.000 Kč,  
- návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí podá prodávající  
  po zaplacení 100% výše kupní ceny  
- nemovitost bude užívána po dobu 10 let od zápisu vlastnického práva do  
  katastru nemovitostí pouze k účelu, ke kterému byla prodána a v případě  
  porušení této podmínky prodávající odstoupí od kupní smlouvy a  kupující   
  uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 2.000 000 Kč  
- kupující se zavazuje prodávajícímu předkládat vždy k 30. 6. kalendářního  
  roku zprávu o vynaložených investicích a opravách a účelu využití budovy za  
  předchozí rok, a to po dobu 10 let od zápisu vlastnického práva do katastru  
  nemovitostí, v případě porušení této povinnosti prodávající uplatní smluvní  
  pokutu ve výši 50.000 Kč  
- kupující uhradí  ½ daně z nabytí nemovitých věcí ve výši. 4 % stanovené 
  platnými předpisy, v případě nedodržení této podmínky prodávající může  
  odstoupit od kupní smlouvy, ocenění nemovité věci po účely daně z nabytí  
  nemovitých věcí zajistí a uhradí kupující 
 
Kupní cena je nižší než tržní cena ve výši 14.200.000 Kč dle posudku znalce 
z roku 2012 s ohledem na tyto skutečnosti:  
- technický stav objektu, který byl dlouhodobě neužíván a neudržován  
  původním vlastníkem, neodpovídá této tržní ceně  
- budovu nelze okamžitě využívat bez nezbytných oprav, rekonstrukcí a revizí  
- záměrem kupujícího je vybudovat polyfunkční centrum k poskytování  
  vzdělávacích, sociálních, zdravotních a sportovně-relaxačních služeb, které  
  odpovídá podmínkám Moravskoslezského kraje v darovací smlouvě na  
  pozemek parc. 2323, k.ú. Havířov-město, a souvisí s prodávanou nemovitou  
  věcí  
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- pro vlastníka je prodávaná nemovitá věc nadbytečným majetkem  
zrušit podmínku vyhlášeného „Záměru prodeje pozemku parc. č. 2324, 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 7736 m2, spolu s objektem bývalé 
základní školy ul. Mánesova č. p. 1102, nebo jeho části, na pozemku parc. č. 
2324, k.ú. Havířov-město“, a to:  
- kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci opatření místně  
  příslušného stavebního úřadu, kterým se povoluje užívání stavby  

 
 
 
 
 
………………………………….....                                                 ...…..…….……………………... 
 
Ing. Zdeněk OSMANCZYK                                  Ing. Eduard HECZKO 
primátor města       náměstek pro ekonomiku  

a správu majetku  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UUU   SSS   NNN   EEE   SSS   EEE   NNN   ÍÍÍ   
z 83. schůze Rady města Havířova 

konané dne 25.6.2014 

 
v zasedací místnosti Rady města Havířova 

na Magistrátu města Havířova 
ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město 

ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Č.jed.    KP/45 224/Miš/2014 
 
V Havířově dne 26.6.2014 
Zapsala:  Vladimíra Mikulášová, oddělení kancelář primátora 
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PPŘŘEEHHLLEEDD  UUSSNNEESSEENNÍÍ 
přijatých na 83. schůzi Rady města Havířova, konané dne 25.6.2014  

 
 
5480/83RM/2014 - Určení ověřovatelů zápisu pro 83. schůzi RMH, konanou dne 25.6.2014 
 
5481/83RM/2014 - Schválení ověření zápisu z 82. schůze Rady města Havířova,  
                                konané 19.6.2014 
 
5482/83RM/2014 - Schválení programu 83. schůze RMH, konané dne 25.6.2014 
 
5483/83RM/2014 - Kontrola plnění usnesení RMH 
 
5484/83RM/2014 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 
 
5485/83RM/2014 - Záměry statutárního města Havířova pronajmout byty 
 
5486/83RM/2014 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí nájmu  
                                 bytů 
 
5487/83RM/2014 - Udělení výjimky ze Zásad pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným  

bytům v majetku města Havířova – Olga Hvoľková        
 
5488/83RM/2014 - Mimořádné přidělení konkrétního obecního bytu – Pavla Ostrčilová         
 
5489/83RM/2014 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů         
 
5490/83RM/2014 - Uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu – Milan Hrimut         
 
5491/83RM/2014 - Opakovaná žádost o uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu  
                                 – manž. Monika Jelínková Vacková a David Jelínek          
 
5492/83RM/2014 - Záměr prodeje pozemků pod stavbami garáží, k.ú. Bludovice     
 
5493/83RM/2014 - Prodej části pozemku parc.č. 1327, k.ú. Bludovice 
 
5494/83RM/2014 - Směna částí pozemků parc.č. 1327 a parc.č. 1495, k.ú. Bludovice,  
                                 za část pozemku parc.č. 1470/1, k.ú. Bludovice 
          
5495/83RM/2014 - Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2411/4, k.ú. Šumbark 
 
5496/83RM/2014 - Pronájem části pozemku parc.č. 1374/63, k.ú. Šumbark 
 
5497/83RM/2014 - Změna účelu pronájmu části pozemku parc.č. 563 a pozemku parc.č. 564,  
                                 k.ú. Havířov-město 

 
5498/83RM/2014 - Zřízení věcného břemene ve prospěch spol. RWE GasNet, s.r.o. 
              
5499/83RM/2014 - Zřízení věcných břemen ve prospěch spol. ČEZ Distribuce, a.s. 
 
5500/83RM/2014 - Zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch spol. PODA a.s. 
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5501/83RM/2014 - Záměry pronájmu částí nemovitých věcí         
 
5502/83RM/2014 - Výpovědi nájemních smluv 

Záměr pronájmu části nemovité věci  
          
5503/83RM/2014 - Ukončení nájmu části nemovité věci 

Obecný záměr pronájmu části nemovité věci  
 
5504/83RM/2014 - Zrušení výpovědí nájemních smluv 

Převod nájmu části nemovité věci z důvodu prodeje závodu 
Změna podmínky nájemní smlouvy 

 
5505/83RM/2014 - Pronájem části nemovité věci  
 
5506/83RM/2014 - Souhlas s podnájmem části nemovité věci 
                                 Souhlas s umístěním sídla sdružení 
 
5507/83RM/2014 - Žádosti o snížení nájemného 
 
5508/83RM/2014 - Umístění reklamního zařízení – žádost o změnu platebních podmínek 
           
5509/83RM/2014 - Udělení souhlasu s přijetím věcných a finančních darů příspěvkovými 
                                organizacemi zřízenými statutárním městem Havířov  
 
5510/83RM/2014 - Udělení souhlasu s podáním žádosti a přijetím účelové dotace poskytnuté  
                                 Nadačním fondem Veolia 
 
5511/83RM/2014 - Souhlas zřizovatele k pořízení investičního majetku příspěvkovou  
                                 organizací zřízenou statutárním městem Havířov 
 
5512/83RM/2014 - Informace o inspekčních zprávách a protokolech základních  
                                a mateřských škol 
 
5513/83RM/2014 - Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského  

kraje na ozdravené pobyty 
           
5514/83RM/2014 - Smlouva o spolupráci mezi statutárním městem Havířov a MS Havířov 
 
5515/83RM/2014 - Odměny ředitelům mateřských škol, základních škol a ředitelce  
                                 ASTERIX – střediska volného času 
                     
5516/83RM/2014 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova  
 
5517/83RM/2014 - Sumarizace přesunů mezi paragrafy a položkami provedených za období  
                                 leden – květen 2014 
 
5518/83RM/2014 - Příprava rozpočtu města Havířova na rok 2015 
             
5519/83RM/2014 - Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů  

se společností EKO-KOM, a.s.  
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5520/83RM/2014 - Společný nákup elektrické energie a zemního plynu na rok 2015  
- zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku 

 
5521/83RM/2014 - Realizace rekonstrukce světelného signalizačního zařízení „RENETA“  

- zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 
 
5522/83RM/2014 - Valná hromada ZÁMEK Havířov, s.r.o.  

– volba nového jednatele společnosti  
 
5523/83RM/2014 - Zpráva o činnosti Komise bytové RMH 
 
5524/83RM/2014 - OŘ/5/OIV/14 - „Park za KD Radost Havířov – Parkovací stání  

na ul. V Parku a Sadová – LOKALITA 1“ (stavba 8009) - zrušení 
zadávacího řízení a vyhlášení nového zadávacího řízení  

           
5525/83RM/2014 - UŘ/2/OIV/14 - ,,Chodník Frýdecká 1. etapa“ (stavba č. 8013)  

- rozhodnutí o vyloučení uchazeče a o výběru nejvhodnější nabídky 
 
5526/83RM/2014 - Podání žádosti o dotaci z Integrovaného operačního programu  

„Konsolidace IT a nové služby Technologického centra Havířov“ 
 
5527/83RM/2014 - Vyjádření k zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Regionální inovační      

strategie Moravskoslezského kraje 2014 – 2020, RIS3 MSK“ podle zákona  
o posuzování vlivů na životní prostředí 

 
5528/83RM/2014 - Stavba č. 2093 „Chodník podél komunikace I/11, Havířov - Těrlicko“   

- zahájení otevřeného řízení na podlimitní veřejnou zakázku  
na stavební práce  

 
5529/83RM/2014 - Souhlas s podáním a přijetím účelové dotace a věcných darů 
 
5530/83RM/2014 - Přijetí finančního účelového daru  
 
5531/83RM/2014 - Souhlas zřizovatele k zapojení investičního fondu  

Domova seniorů Havířov p.o. 
 
5532/83RM/2014 - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty do Turčianských Teplic na Slovensku 
             
5533/83RM/2014 - Zpráva ze služební cesty do Jastrzebia-Zdrój dne 14.6.2014 
 
5534/83RM/2014 - Návrh na poskytnutí odměny   
 
5535/83RM/2014 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova 
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UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ 
z 83. schůze Rady města Havířova, konané dne 25.6.2014  

 
5480/83RM/2014 - Určení ověřovatelů zápisu pro 83. schůzi RMH, konanou dne 25.6.2014___ 
                                 

Rada města Havířova  
  
u r č u j e  
 
jako ověřovatele zápisu z 83. schůze Rady města Havířova,  
konané dne 25.6.2014                                                                           

 Ing. Jiřího ŠEBESTU 
                                                                                                           Mgr. Rudolfa ŠIMKA                    
________________________________________________________________________________ 
 
5481/83RM/2014 - Schválení ověření zápisu z 82. schůze Rady města Havířova_____________ 
 

Rada města Havířova  
 
b e r e   n a   v ě d o m í   
 
zprávu ověřovatele zápisu z 82. schůze Rady města Havířova,  
konané dne 19.6.2014 

 
 
5482/83RM/2014 - Schválení programu 83. schůze RMH, konané dne 25.6.2014____________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
program 83. schůze Rady města Havířova, konané dne 25.6.2014 dle přílohy  

________________________________________________________________________________ 
 
5483/83RM/2014 - Kontrola plnění usnesení RMH_____________________________________ 
 

Rada města Havířova 
  
b e r e   n a   v ě d o m í   
  
zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova  
 
s c h v a l u j e 
 
prodloužení termínů splnění usnesení: 

 
4449/65RM/2013 Zřízení věcných břemen 
4827/72RM/2013 Změna podmínek vypořádání věcného břemene na 

pozemcích města, v rámci stavby: „Regenerace náměstí 
Nad Terasouv Havířově – Podlesí“    
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4829/72RM/2013 Smlouvy o výpůjčce a budoucích smlouvách o zřízení 
věcného břemene ve prospěch společnosti  
RWE GasNet, s.r.o. 

4830/72RM/2013 Zřízení věcných břemen ve prospěch spol.  
RWE GasNet, s.r.o. 

5021/75RM/2014 Zřízení pozemkové služebnosti 
5109/76RM/2014 Zřízení věcných břemen ve prospěch spol.  

International BONUS, spol. s r.o. 
5113/76RM/2014 Pronájmy částí nemovitých věcí Souhlasy s umístěním 

sídla společnosti                               
5198/77RM/2014 Pronájem části pozemku parc.č. 2752/1,  

k.ú. Havířov-město 
5283/78RM/2014 VZ/19/OIV/14 „Odkanalizování částí města Havířova – 

III. etapa, Životice, Prostřední Suchá – ul. Hornosušská 
a Protější – TDI + BOZP“ - rozhodnutí o přidělení 
veřejné zakázky 

 
v y p o u š t í 

 
 

4372/64RM/2013 Zřízení věcných břemen na pozemcích města, v rámci 
stavby: „Regenerace náměstí Nad Terasou  
v Havířově – Podlesí“   

4451/65RM/2013 Zřízení věcných břemen ve prospěch spol.SMP Net, s.r.o.  
4537/67RM/2013 Smluvní vztahy pro účely stavby: „Odkanalizování 

Havířova, část města Dolní Suchá a část města 
Bludovice“, změny umístění stok             

4680/69RM/2013 Zřízení věcných břemen ve prospěch spol. 
RWE GasNet, s.r.o. 

5019/75RM/2014 Nájem části pozemku parc. č. 1310/2, k.ú. Dolní Suchá, 
v majetku ČR- Lesů České republiky, s. p. 

5108/76RM/2014 Zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch spol. 
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.  

5123/76RM/2014 Jmenování členů konkursních komisí ke konkursním 
řízením na vedoucí pracovní místa ředitelů ZŠ a MŠ, 
jejichž zřizovatelem je statutární město Havířov 

5170/76RM/2014 „Rekondičně-ozdravné pobyty seniorů a osob se 
zdravotním postižením na Slovensku v roce 2014“  
– zadání veřejné zakázky malého rozsahu            

5201/77RM/2014 Nájem pozemku parc.č. 4515, k.ú. Havířov-město 
5261/78RM/2014 Prodloužení výpůjčky částí pozemků parc.č. 3750, 

3748/1, k.ú. Havířov – město         
5262/78RM/2014 Uzavření dohody o neprovádění zásahů do silnice II/475,  

v majetku MS kraje 
5263/78RM/2014 Zřízení věcného břemene ve prospěch spol. ČEZ 

Distribuce, a.s.        
5279/78RM/2014 Podání žádosti o dotaci z Operačního programu Lidské 

zdroje a zaměstnanost „Implementace strategie APZ na 
úrovni skupiny SMH“ 

5281/78RM/2014 OŘ/11/OIV/13 – stavba č. 9055 „Náměstí T.G. Masaryka 
– zhotovitel“ -  uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo 
č. 928/OIV/2013 

5290/78RM/2014 Souhlas zřizovatele k zapojení investičního fondu 
Domova seniorů Havířov, p. o. na zřízení kryté odstavné 
plochy 

5303/79RM/2014 „VZ/38/MP/14“ Přenos dat kamerového systému 
optickým kabelem - zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu  
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5331/79RM/2014 „Centrum dopravní výchovy, dětské dopravní hřiště“ – 
zahájení otevřeného řízení na podlimitní veřejnou 
zakázku na stavební práce a pověření realizací  
zadávacího řízení 

5353/79RM/2014 ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka 
v působnosti valné hromady - Změna zakladatelského 
dokumentu 

5362/79RM/2014 Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného 
společníka v působnosti valné hromady - Změna 
zakladatelského dokumentu  

5369/80RM/2014 Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 
5427/80RM/2014 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady 

na projekt „Dopravní terminál Havířov - část II. Projektu 
- revitalizace majetku Města“ 

5435/80RM/2014 Vyjádření statutárního města Havířov k oznámení záměru 
„OC Havířov - Rotunda“ podle zákona o posuzování 
vlivů na životní prostředí 

5449/80RM/2014 Žádost nájemců objektu Široká 3, Havířov-Město 
________________________________________________________________________________ 
 
5484/83RM/2014 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova_______________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
přidělení bytu příslušného čísla uvedeným žadatelům  
 
- č. 10, o velikosti 1+3, na ulici Majakovského 881/16 Havířov- Město  
   Ondřeji Novákovi  
- č. 11, o velikosti 1+2, na ulici A. S. Puškina 911/1 Havířov- Město  
   Ludmile Fukalové 
- č. 20, o velikosti 1+1, na ulici Sukova 819/2 Havířov- Město   
   Miloši Vykydalovi 
- č. 15, o velikosti 1+1, na ulici Jaroslava Vrchlického 1480/14  
   Havířov- Podlesí    Evě Besedové 
- č. 11 o velikosti 0+2, na ulici Jurije Gagarina 1507/24   Havířov- Podlesí  
   Petru Gwuzdovi 
- č.   4, o velikosti 1+2, na ulici Sukova 818/1 Havířov- Město  
   Ing. Tomáši Kálovi  
- č. 11, o velikosti 1+2 na ulici Bludovická 758/3 Havířov – Město   
   Bc. Simoně Holáňové 
- č. 11, o velikosti 1+2, na ulici 17. listopadu 1032/15, Havířov – Město  
   Danielu Rotíkovi 
- č. 13 o velikosti 1+2, na ulici Slezská 768/6, Havířov – Město  
   Bc. Janě Skarkové 
- č. 11, o velikosti 1+3, na ulici 1. máje 959/2, Havířov – Město  
   Jiřině Klaisové 
- č. 14, o velikosti 1+3, na ulici Slovanská 1214/12, Havířov – Město  
   Tomáši Parolkovi  
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- č.   9, o velikosti 1+3, na ulici Slezská 767/4,  Havířov – Město  
   Jiřímu Machejovi  
- č. 31, o velikosti 1+3, na ulici Konzumní 387/8, Havířov – Šumbark  
   Jakubu Římanovi  
- č. 14, o velikosti 1+3, na ulici Jarošova 1194/31b, Havířov – Šumbark  
   Patriku Herákovi 
- č. 14, o velikosti 1+3, na ulici Mládí 1148/25, Havířov – Šumbark  
   Richardu Klimkovi  
- č. 30, o velikosti 1+3, na ulici Mládí 1148/25, Havířov – Šumbark  
   Petru Kuriakovi  
- č.   1, o velikosti 1+3, na ulici Klidná 778/20 , Havířov – Město  
   Jaromíru Janáčovi 
- č. 48, o velikosti 1+3, na ulici Mládí 1148/25 , Havířov – Šumbark  
   Jakubu Bechníkovi 
- č. 18, o velikosti 1+4, na ulici Slovanská 1223/7 , Havířov – Město  
   Tomáši Bělíkovi  
- č. 11, o velikosti 1+4, na ulici Generála Svobody 273/19 , Havířov – Šumbark   
   Lucii Meszárošové 
- č. 132, o velikosti 0+2, na ulici Střední 504/3  , Havířov – Šumbark  
   Jaroslavu Barvenčíkovi 
- č.   7, o velikosti 1+2, na ulici Emy Destinnové 1166/16 , Havířov – Šumbark  
   Nině Gabryšové 
- č. 21, o velikosti 1+2, na ulici Heleny Malířové 1152/2 , Havířov – Šumbark  
   Radimu Štěpánovi 
- č. 13, o velikosti 1+3, na ulici Nákupní 471/7 , Havířov – Šumbark  
   Renátě Kalousové 
- č. 18, o velikosti 1+3, na ulici Nákupní 471/7, Havířov – Šumbark  
   Monice Pavelkové 
 
p o v ě ř u j e 
 
MRA s.r.o., k uzavření nájemních smluv s výše uvedenými žadateli  

  
  Z: ředitel MRA s.r.o. 
  T: 1.7.2014 
 
 
5485/83RM/2014 - Záměry statutárního města Havířova pronajmout byty_________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr statutárního města Havířova pronajmout byty  
 
- č. 20 o velikosti 1+3 na ulici Jaselská 1195/2  v Havířově-Městě  
   dle přílohy č. 1   
- č. 11 o velikosti 1+1 na ulici Jaselská 1196/2a v Havířově-Městě  
   dle přílohy č. 2 
- č. 19 o velikosti 0+1 na ulici Hlavní třída 229/74 v Havířově-Městě  
   dle přílohy č. 3  
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- č.   3 o velikosti 1+1 na ulici A.S.Puškina 907/7 v Havířově-Městě  
   dle přílohy č. 4 
- č.   2 o velikosti 0+1 na ulici Lašská 1144/1 v Havířově-Městě  
   dle přílohy č. 5 
- č. 43 o velikosti 1+2 na ulici Uzavřená 1014/13 v Havířově-Městě  
   dle přílohy č. 6 
- č.   1 o velikosti 0+1 na ulici  Klidná 792/2 v Havířově-Městě  
   dle přílohy č. 7 
- č.   6 o velikosti 1+2 na ulici Čajkovského 833/1 v Havířově-Městě  
   dle přílohy č. 8 
- č.   2 o velikosti 1+1 na ulici Tolstého 941/1 v Havířově-Městě  
   dle přílohy č. 9 
- č.   8 o velikosti 1+1 na ulici Klidná 791/4 v Havířově-Městě  
   dle přílohy č. 10 
- č. 18 o velikosti 1+3 na ulici Slovanská 1214/12 v Havířově-Městě  
   dle přílohy č. 11 
- č. 26 o velikosti 1+1 na ulici Jaselská 1195/2 v Havířově-Městě  
   dle přílohy č. 12 
- č. 16 o velikosti 1+2 na ulici Klidná 792/2 v Havířově-Městě  
   dle přílohy č. 13  
- č.   5 o velikosti 0+2 na ulici Petra Bezruče 1543/9 v Havířově-Podlesí  
   dle přílohy č.14 
- č. 36 o velikosti 0+2 na ulici Petra Bezruče 1543/9 v Havířově-Podlesí  
   dle přílohy č.15 
- č.   2 o velikosti 1+2 na ulici Balzacova 1189/4 v Havířově-Podlesí  
  dle přílohy č. 16 
- č. 11 o velikosti 1+2 na ulici Balzacova 1187/8  v Havířově-Podlesí  
   dle přílohy č. 17 
- č. 30 o velikosti 1+3 na ulici V.K.Klicpery 286/1 v Havířově-Šumbarku  
   dle přílohy č. 18 
- č. 20 o velikosti 1+3 na ulici Školní 277/39 v Havířově-Šumbarku  
  dle přílohy č. 19 
- č.   6 o velikosti 1+2 bývalá II.Ktg. na ulici Dukelská 696/11d  
   v Havířově-Šumbarku dle přílohy č. 20 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Pavola Jantoše podpisem 
záměrů pronájmu dle přílohy 1-20 

  
  Z: ředitel MRA s.r.o. 
  T: 30.6.2014 
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5486/83RM/2014 – Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí nájmu  
                                 bytů___________________________________________________________ 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města přidělených MRA,    
    s.r.o. jednotlivým  nájemcům v období od  1.6.2014 do 15.6.2014   
    na základě samostatného usnesení rady města, dle přílohy č.1  
2. podání výpovědí  nájmu bytů v zastoupení MRA, s.r.o., dle přílohy č.2,  
    z důvodu dluhu na nájemném nebo jiného porušení povinností nájemce 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
1. dohody o splátkách dlužného nájemného a služeb dle přílohy č.3  
2. přehled nadlimitního počtu osob dle přílohy č.4 

________________________________________________________________________________ 
      
5487/83RM/2014 - Udělení výjimky ze Zásad pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným  

bytům v majetku města Havířova - Olga Hvoľková___________________        
 

Rada města Havířova 
 
n e s c h v a l u j e 
 
udělení výjimky z čl. II bodu 2 Zásad pro uzavírání nájemních smluv 
k uvolněným bytům v majetku města Havířova, věta první  „Žadatelem o byt 
musí být občan České republiky, který dovršil 18 let“ , pro Olgu Hvoľkovou, 
t.b. Edisonova 526/13, Havířov-Město   

 
       
5488/83RM/2014 - Mimořádné přidělení konkrétního obecního bytu – Pavla Ostrčilová______         
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
mimořádné přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 7 o vel. 1+2  
se smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné 
období v domě na ul. Stavbařská 279/8 v Havířově-Městě p. Pavle Ostrčilové,  
t. b. Stavbařská 279/8, Havířov-Město pod podmínkou, že nájemní smlouva 
bude se jmenovanou uzavřena v souladu s platnými Zásadami s tím,  
že nájemné bude hrazeno měsíčně       

________________________________________________________________________________ 
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5489/83RM/2014 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů___________________________         
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský  
    zákoník, přistoupení p. Jakuba Kriška, trvale bytem Nákupní 471/7,      
    Havířov-Šumbark k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 3, vel. 1+2  
    v domě na ul. Nákupní 471/7 v Havířově-Šumbarku, jehož nájemcem  
    je p. Růžena Konečná 
 
2. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský  
    zákoník, přistoupení p. Pavla Slugeně, trvale bytem Kubelíkova 1316/10,  
    Havířov-Podlesí k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 35, vel. 1+2 v domě  
    na ul. Kubelíkova 1316/10 v Havířově-Podlesí, jehož nájemcem je sestra  
    jmenovaného p. Daniela Slugeňová 
 
3. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský  
    zákoník, přistoupení p. Petra Šímy, trvale bytem Plynárenská 668/7,  
    Havířov-Prostřední Suchá k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 3, vel. 1+3  
    v domě na ul. Plynárenská 668/7 v Havířově-Prostřední Suchá, jehož   
    nájemcem je p. Veronika Logová 

________________________________________________________________________________ 
   
5490/83RM/2014 - Uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu – Milan Hrimut_______         
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 3  o vel. 0+1 se smluvním 
nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v domě na 
ul. Nákupní 425/3 v Havířově-Šumbarku  s p. Milanem Hrimutem, t.b. Nákupní 
425/3, Havířov - Šumbark pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se 
jmenovaným uzavřena v souladu s platnými Zásadami     

________________________________________________________________________________ 
    
5491/83RM/2014 - Opakovaná žádost o uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu  
                                 - manž. Monika Jelínková Vacková a David Jelínek___________________          
 

Rada města Havířova 
 
t r v á  
 
na části usnesení č. 5193/77RM/2014 ze dne 16.04.2014 ve věci neschválení 
uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 1 o vel. 1+3 v domě  
na ul. Zednická 315/4 v Havířově-Městě  s manž. Monikou Jelínkovou 
Vackovou a Davidem Jelínkem, t.b. Zednická  315/4, Havířov -Město   

________________________________________________________________________________ 
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5492/83RM/2014 - Záměr prodeje pozemků pod stavbami garáží, k.ú. Bludovice____________     
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e   
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit 
1. záměr prodeje pozemku parc.č. 3014/21, kat. území Bludovice o výměře  
    8 m2 panu Miroslavu Třineckému, bytem Havířov-Město, Bludovická 754/2,  
    pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku   
 
2. záměr prodeje pozemku parc.č. 3014/20, kat. území Bludovice o výměře  
    4 m2 manželům Ing. Ladislavu Hrabcovi, Ph.D. a Ivetě Hrabcové,  
    oba bytem Havířov-Město, U Školky 59/1, pod již postavenou garáží 
    za cenu dle znaleckého posudku  
 
3. záměr prodeje pozemku parc.č. 3014/17, kat.území Bludovice o výměře 4 m2 
    panu Stanislavu Ubíkovi, bytem Havířov-Město, Beskydská 784/2,  
    pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku   
 
4. záměr prodeje pozemku parc.č. 3014/16, kat.území Bludovice o výměře 3 m2 
    manželům Ing. Janu Melenovi, bytem Hálkova 1445/4, Havířov-Podlesí  
    a paní ing. Marii Melenové, bytem Havířov-Dolní Datyně, U Lesíka 172/262,  
    pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku   
 
5. záměr prodeje pozemku parc.č. 3014/22, kat.území Bludovice o výměře 4 m2 
    manželům Ladislavu Volnému a Soně Volné, bytem Havířov-Podlesí,  
    Elišky Krásnohorské 1287/13, pod již postavenou garáží za cenu  
    dle znaleckého posudku   
 
6. záměr prodeje pozemku parc.č. 3014/23, kat.území Bludovice o výměře  
    4 m2 manželům Vlastimilu Viazanicovi a Zdeňce Viazanicové,  
    bytem Havířov-Město, Evžena Rošického 684/2,  pod již postavenou  
    garáží za cenu dle znaleckého posudku   
 
7. záměr prodeje pozemku parc.č. 3014/24, kat.území Bludovice o výměře 1 m2 
    paní Mileně Viazanicové, bytem Havířov-Podlesí, Kollárova 1279/1, pod již  
    postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku   

________________________________________________________________________________ 
    
5493/83RM/2014 - Prodej části pozemku parc.č. 1327, k.ú. Bludovice_____________________ 
 

Rada  města Havířova  
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit prodej části pozemku parc.č. 1327, ostatní plocha o výměře 5 m2, dle 
GP označenou jako parc.č. 1327/2, k.ú. Bludovice, zastavěného nemovitou věcí 
– části nástupní rampy do obchodu č.p. 1605, panu Antonu Bobošíkovi, bytem 
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Prostřední Bludovice 614, 739 37 Horní Bludovice, za cenu dle znaleckého 
posudku, jako cenu tržní, ve výši 1.760,- Kč (tj.352,-K/m2) +2.000,-Kč  
za zpracování znaleckého posudku, celkem 3.760,-Kč 

________________________________________________________________________________ 
  
5494/83RM/2014 - Směna částí pozemků parc.č. 1327 a parc.č. 1495, k.ú. Bludovice,  
                                 za část pozemku parc.č. 1470/1, k.ú. Bludovice________________________ 
          

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e   
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit směnu částí pozemků parc.č. 1327, dle GP označenou jako parc.č. 
1327/3, ostatní plocha, o výměře 14 m2 k.ú. Bludovice a parc.č. 1495, dle GP 
označenou jako parc.č.  1495/2, ostatní plocha, o výměře 7 m2, k.ú. Bludovice 
v majetku statutárního města Havířov, za část pozemku parc.č. 1470/1, nově dle 
GP označenou jako parc.č. 1470/3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 13 
m2, k.ú. Bludovice, ve vlastnictví pana Leszka Chodury, bytem Wyspiańskiego 
15/29, Czechowice, Dziedzice, s tím,  že bude uhrazen rozdíl ceny pozemků ve 
výši 2.820,-Kč + 2.000 za zpracování znaleckého posudku, celkem 4.820,-Kč, 
statutárnímu městu Havířov 

________________________________________________________________________________ 
   
5495/83RM/2014 - Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2411/4, k.ú. Šumbark___________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e   
 
záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2411/4, k.ú. Šumbark,  
dle geometrického plánu označenou jako parc.č. 2411/20, o výměře 455 m2,  
k.ú.  Šumbark, paní Mileně Menšíkové, bytem Lidická 56, Havířov – Šumbark, 
za účelem zahrady, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, 
s účinností od 1.8.2014, s podmínkou ukončení pronájmu v jednoměsíční 
výpovědní lhůtě z důvodu realizace veřejně prospěšné stavby „prodloužení 
silnice III/4725 (Nová Petřvaldská) až po Fryštátskou, včetně ramp MÚK  
s novou I/11“, výše nájemného dle platných zásad  ve  výši 3.930 ,-Kč/rok 

________________________________________________________________________________ 
 
5496/83RM/2014 - Pronájem části pozemku parc.č. 1374/63, k.ú. Šumbark_________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e     
 
pronájem pozemku parc.č. 1374/63, k.ú. Šumbark o výměře 34  m2,   
panu Antonínu Románkovi, bytem Doubrava čp. 729 
k  již postavenému prodejnímu stánku s prodejem novin, časopisů,  
potravin a smíšeného zboží, a to za podmínek: 
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- na dobu neurčitou od 1.7.2014 s tříměsíční výpovědní lhůtou 
- za nájemné dle platných zásad ve výši 11 560,- Kč/ročně,  
  úhrada formou čtvrtletních splátek 
- zákaz prodeje alkoholických nápojů (včetně piva a vína) 
- nájemce zajistí v okolí stánku pořádek a v zimním období  bezpečnou  
  schůdnost přístupu ke stánku 
 
a  
 
ukončení nájemní smlouvy na část pozemku parc.č. 1374/63, k.ú. Šumbark 
s panem Vlastimilem Karikou, bytem Karviná - Nové Město, Havířská 1083/13 
dohodou k 30.6.2014  
 
p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem  smlouvy o nájmu a dohody o ukončení nájemní smlouvy 
 

                                                                                                        Z: vedoucí OSM 
                                                                                                        T:  30.9.2014 
________________________________________________________________________________ 
 
5497/83RM/2014 - Změna účelu pronájmu části pozemku parc.č. 563 a pozemku parc.č. 564,  
                                 k.ú. Havířov-město_______________________________________________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e     
 
změnu účelu pronájmu části pozemku parc.č. 563 a pozemku parc.č. 564, 
celkem o výměře 17 m2, k.ú. Havířov-město Panu Jaroslavu Matějkovi, bytem 
Havířov-Město, Kpt. Nálepky 4, IČ: 762 54 496 k již postavenému prodejnímu 
stánku s prodejem novin, časopisů, tabákových výrobků s doplňkovým zbožím 
na prodejní stánek s prodejem domácích uzenin s tím, že ostatní podmínky 
nájemní smlouvy zůstávají v platnosti 
 
p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 1574/OSM//2012  
 

                                                                                                        Z: vedoucí OSM 
                                                                                                        T: 30.9.2014 
________________________________________________________________________________ 
 
5498/83RM/2014 - Zřízení věcného břemene ve prospěch spol. RWE GasNet, s.r.o.__________ 
              

Rada města Havířova 
 
r u š í 
 
usnesení č. 4680/69RM/2013, bod 2 ze dne 13.11.2013 
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s c h v a l u j e 
 
zřízení věcného břemene jako služebnosti k pozemku v majetku města a to 
parc.č. 1666/2, k.ú. Šumbark spočívající v právu zřídit a provozovat 
plynárenského zařízení NTL plynovodní přípojka dn 40, ID 138524443  
(č. stavby 68059) k rodinnému domu dle GP č. 1664 – 229/2013  
ze dne 21.11.2013, právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti 
se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstranění 
plynárenského zařízení NTL plynovodní přípojka dn 40, ID 138524443 (č. 
stavby 68059) k rodinnému domu dle GP č. 1664 – 229/2013 ze dne 21.11.2013 
(investorem a plátcem je stavebník, tj. Jan Michálek a Radka Havlíčková, oba 
bytem Havířov – Šumbark, Dr. Janského 1257/10b) za jednorázovou úhradu ve 
výši 1.000,- Kč + DPH při celkové výměře 1,55 m2 ve prospěch oprávněné 
společnosti RWE GasNet, s r.o., se sídlem: Ústí nad Labem, Klíšská 940,  
PSČ 401 17, IČ : 272 95 567, zast. RWE Distribuční služby, s.r.o.,  
se sídlem:  Plynárenská 499/1, PSČ 657 02 Brno, IČ : 279 35 311 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem  
smlouvy o zřízení věcného břemene 

                                                                                             Z: vedoucí OSM 
                                                                                             T: 30.9.2014 
________________________________________________________________________________ 
 
5499/83RM/2014 - Zřízení věcných břemen ve prospěch spol. ČEZ Distribuce, a.s.__________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemkům v majetku   
    města a to parc.č. 4945/1, k.ú. Havířov – město a parc.č. 982, k.ú. Bludovice   
    spočívající v zřízení, umístění, provozování a udržování energetického   
    zařízení distribuční elektrizační soustavy – podzemní kabelové vedení  
    pro stavbu Dolní Datyně 555/1, Suchánková, NNk č. IV-12 – 8007246/01   
    dle GP č. 1989 – 38/2014 ze dne 7.4.2014 a GP č. 3857 – 38/2014  
    ze dne 7.4.2014, za jednorázovou úhradu 10.000,- Kč + DPH, při celkové    
    výměře 18,7 m2  
2. zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemkům  
    v majetku města a to parc.č. 2938/3, 2938/19, k.ú. Bludovice spočívající  
    v zřízení, umístění, provozování a udržování energetického zařízení  
    distribuční elektrizační soustavy – podzemní elektrické vedení nízkého 
    napětí 0,4kV pro stavbu Havířov – Bludovice, Na Dolanech, DTS, č. IV-12  
    – 8001974(34) dle GP č. 3838 – 17/2014 ze dne 10.4.2014 za jednorázovou  
    úhradu 10.000,- Kč + DPH, při celkové výměře 46,6 m2 ve prospěch  
    oprávněné společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem: Děčín,  
    Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 247 29 035 
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p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv o zřízení 
věcného břemene        

                                                                                             Z: vedoucí OSM 
                                                                                             T: 30.9.2014 
________________________________________________________________________________ 
  
5500/83RM/2014 - Zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch spol. PODA a.s.__________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemkům v majetku města a to parc.č.: 
357/1, 360, 365, k.ú. Havířov – město dle GP č. 2004 – 92/2014 ze dne 
2.6.2014 při výměře 90,40 m2, 458, 463, k.ú. Havířov – město dle GP č. 1967 – 
213B/2013 ze dne 18.12.2013 při výměře 63,93 m2, 563, 590, 601, 608, 612, 
k.ú. Havířov – město dle GP č. 1967 – 213C/2013 ze dne 18.12.2013 při 
výměře 168,79 m2, 563, 608, 612, 653, 656, 662, k.ú. Havířov – město dle GP 
č. 1967 – 213D/2013 ze dne 18.12.2013 při výměře 171, 88 m2, 653, 662, 663, 
669, 674, 683, k.ú. Havířov – město dle GP č. 1967 – 213E/2013 ze dne 
18.12.2013 při výměře 151,01 m2, 737 , 748, k.ú. Havířov – město dle GP č. 
1967 – 213F/2013 ze dne 18.12.2013 při výměře 43,13 m2 spočívající v právu 
umístit, provozovat, trpět podzemní vedení komunikační sítě sestávající 
z ochranných HDPE trubek s optickými kabely, umožnit přístup a příjezd na 
nemovitosti za účelem zajišťování provozu a údržby, oprav včetně případné 
rekonstrukce a odstranění vedení v rámci stavby “ Metropolitní optická síť 
Havířov – město, oblast Národní třída“ při celkové výměře 689,14 m2 za 
jednorázovou úhradu ve výši 86.142,50 Kč + DPH ve prospěch oprávněné 
společnosti PODA a.s., se sídlem: Ostrava- Moravská Ostrava, 28. října 
1168/102, PSČ 702 00, IČ : 258 16 179 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  
o zřízení služebnosti inženýrské sítě 

                                                                                             Z: vedoucí OSM 
                                                                                             T: 30.9.2014 
________________________________________________________________________________ 
 
5501/83RM/2014 - Záměry pronájmu částí nemovitých věcí_____________________________         
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání  
    o celkové výměře 148,61 m2 v  suterénu obytného domu ul. Opletalova 4,     
    Havířov-Šumbark, církevní organizaci Slezská diakonie, IČ: 65468562, 
    jako školící místnosti pro teoretickou a praktickou přípravu pěstounských  
    rodin 
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2. záměr pronájmu části nemovité věci – místnosti o výměře 123,85 m2  
    v přízemí budovy na ul. Závodní 15, Havířov-Dolní Suchá,  
    sdružení Brothers, o.s., IČ: 01776649, jako sklad  
 
3. záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání  
    o celkové výměře 55,64 m2 v  suterénu obytného domu ul. Čelakovského 2b,  
    Havířov-Podlesí, p. Michalu Kaprálovi, IČ: 60034076, jako prádelnu,  
    mandlovnu a prodejnu levného textilu 

________________________________________________________________________________ 
 
5502/83RM/2014 - Výpovědi nájemních smluv 

Záměr pronájmu části nemovité věci________________________________  
          

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. výpovědi nájemních smluv na části nemovitých věcí – prostorů sloužících  
    k podnikání v samostatné přístavbě zdravotního střediska na Dlouhé tř. 83,     
    Havířov-Podlesí, z důvodu schváleného prodeje části nemovité věci: 
    - nájemkyni p. Taťáně Jevčičové, IČ: 87316099, bar o výměře 104,50 m2 

    - nájemci spol. Bazar-zastavárna, s.r.o., IČ: 25852612, zastavárna  
      o výměře 109,30 m2 

    - nájemci Ing. Stanislavu Michalcovi, IČ: 73354112, prodejna optiky  
      o výměře 37,80 m2 

    - nájemci spol. Bovex-Rent, s.r.o., IČ: 25815237, trafika o výměře 23,20 m2 

      výpovědní lhůta je tříměsíční 
 
2. záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání  
    o celkové výměře 377,30 m2 v samostatné přístavbě zdravotního střediska  
    na Dlouhé tř. 83, Havířov-Podlesí, spol. OPTOMED Havířov s.r.o.,  
    IČ: 02248565, za účelem vybudování zdravotnického centra poskytujícího  
    služby oftalmologie, optometrie, prodejny dioptrických brýlí a prodejny  
    zdravotnických potřeb 

________________________________________________________________________________ 
 
5503/83RM/2014 - Ukončení nájmu části nemovité věci 

Obecný záměr pronájmu části nemovité věci__________________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. ukončení nájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání  
    o výměře 120,90 m2 v suterénu domu s pečovatelskou službou  
    ul. Mládežnická 10, Havířov-Podlesí, nájemkyni p. Jarmile Jelínkové,  
    IČO: 63021668, dohodou k 30. 6. 2014 
 
2. obecný záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího  
    k podnikání o výměře 120,90 m2 v suterénu domu s pečovatelskou  
    službou ul. Mládežnická 10, Havířov-Podlesí  

________________________________________________________________________________ 
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5504/83RM/2014 - Zrušení výpovědí nájemních smluv 
Převod nájmu části nemovité věci z důvodu prodeje závodu 
Změna podmínky nájemní smlouvy_________________________________ 

 
Rada města Havířova 
 
r u š í  
 
usnesení Rady města Havířova ze dne 4. 6. 2014 č. 5404/80RM/2014, bod 2., 3. 
ve věci výpovědí smluv na část nemovité věci  
 
b e r e   n a    v ě d o m í 
 
převod nájmu z důvodu prodeje závodu (§ 2175 Občanského zákoníku) k části 
nemovité věci – prostoru sloužícímu k podnikání o celkové výměře 68,81 m2 
v suterénu obytného domu ul. K. V. Raise 14, Havířov-Město, z nájemce  
p. Pavla Matznera, IČ: 44184948, na p. Zdeňka Kluse, IČ: 47196203 
 
s c h v a l u j e 
 
1. nájemci p. Zdeňku Klusovi, IČ: 47196203, podmínky nájemní smlouvy: 
    - nájemné 287,- Kč/m2/rok bez DPH 
    - nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 
 
2. změnu podmínky nájemní smlouvy na část nemovité věci – prostor sloužící  
    k podnikání o výměře 36 m2 v suterénu obytného domu ul. Josefa Hory,     
    Havířov-Město, nájemci p. Pavlu Matznerovi, IČ: 44184948,  
    a to z měsíčních plateb nájemného a záloh na služby na čtvrtletní platby  
    nájemného a záloh za služby od 1. 7. 2014, ostatní podmínky smlouvy  
    se nemění 

________________________________________________________________________________ 
  
5505/83RM/2014 - Pronájem části nemovité věci_______________________________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. ukončení nájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání  
    o celkové výměře 128,80 m2 v  suterénu obytného domu na Hlavní tř. 72,  
    Havířov-Město, nájemci p. Vlastimilu Polcrovi, IČ: 10611002, dohodou  
    k 30. 6. 2014 
 
2. pronájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání  
    o celkové výměře 128,80 m2 v  suterénu obytného domu na Hlavní tř. 72,  
    Havířov-Město, spol. Akvatera Polcr s.r.o., IČ: 02869225, jako prodejna  
    chovatelských potřeb, za podmínek: 
    - nájemné 1277,- Kč/m2/rok bez DPH za prostory o výměře 74,53 m2 

    - nájemné 256,- Kč/m2/rok bez DPH za prostory o výměře 54,27 m2 

    - nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 7. 2014 
________________________________________________________________________________ 
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5506/83RM/2014 - Souhlas s podnájmem části nemovité věci 
                                Souhlas s umístěním sídla sdružení__________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. podnájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání  
    o celkové výměře 38,94 m2 v 1. poschodí objektu na Národní tř. 1541/14a,  
    Havířov-Město, nájemci spol. JS Communication s.r.o., IČ: 29454786,  
    a to část o výměře 12,02 m2 a podíl na společných prostorách  
    o výměře 6,60 m2 pro sdružení „Rozvoj a podpora regionů o. s.“,  
    IČ: 26536340, za podmínek shodných s nájemní smlouvou 
 
2. umístění sídla sdružení „Rozvoj a podpora regionů o. s.“, IČ: 26536340,  
    v části nemovité věci - prostoru sloužícího k podnikání o výměře 12,02 m2  
    a podílu na společných prostorách o výměře 6,60 m2 v 1. poschodí objektu  
    na Národní tř. 1541/14a, Havířov-Město, po dobu trvání podnájemního  
    vztahu 

________________________________________________________________________________ 
 
5507/83RM/2014 - Žádosti o snížení nájemného_______________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
n e s c h v a l u j e 
 
snížení nájemného za část nemovité věci – prostor sloužící k podnikání o 
výměře     126,47 m2 v suterénu objektu zdravotního střediska na ul. Generála 
Svobody 280/24, Havířov-Šumbark, nájemkyni p. Libuši Giercuszkiewiczové, 
IČ: 74925563, z původní výše nájemné 1.163,- Kč/m2/rok bez DPH na novou 
výši nájemného 700,- Kč/m2/rok bez DPH, od 1. 7. 2014, ostatní podmínky 
smlouvy se nemění  
 
s c h v a l u j e  
 
1. snížení nájemného za část nemovité věci – prostor sloužící k podnikání 
    o výměře 191,59 m2 v přízemí obytného domu na Dlouhé tř. 29,  
    Havířov-Město, nájemci p. Dušanovi Dovicovi, IČ: 48817074, z původní  
    výše nájemného 1.276,- Kč/m2/rok bez DPH na novou výši nájemného  
    1100,- Kč/m2/rok bez DPH za prodejní prostor o výměře 116,80 m2  
    a 600,- Kč/m2/rok bez DPH za sklady a sociální zázemí o výměře 74,79 m2,  
    od 1. 7. 2014, za podmínky uhrazení všech pohledávek za 5. a 6. měsíc 2014,  
    ostatní podmínky smlouvy se nemění 
 
2. snížení nájemného za část nemovité věci – prostor sloužící k podnikání  
    o výměře 156,78 m2 v přízemí obytného domu na Národní tř. 10,  
    Havířov-Město, nájemci Ing. Miroslavu Hásovi, IČ: 18108547, z původní  
    výše nájemného 1.277,- Kč/m2/rok bez DPH na novou výši nájemného  
    1100,- Kč/m2/rok bez DPH za prodejní prostor o výměře 78,53 m2  
    a 600,- Kč/m2/rok bez DPH za zázemí prodejny o výměře 78,25 m2,  
    od 1. 7. 2014, ostatní podmínky smlouvy se nemění 

________________________________________________________________________________ 
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5508/83RM/2014 - Umístění reklamního zařízení – žádost o změnu platebních podmínek_____ 
           

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
změnu platebních podmínek za umístění reklamního zařízení – baneru na 
štítové stěně obytného domu na Dlouhé tř. 17, Havířov-Město, provozovateli 
spol. Melvin CZ s.r.o., IČO: 26785919, z původní podmínky: 
- platba ve výši ½ roční úhrady bude uhrazena do 10 dnů od uzavření smlouvy,  
  zbývající část úhrady bude zaplacena do 3 měsíců od instalace zařízení  
  na novou podmínku:  
- platba ve výši ½ roční úhrady bude uhrazena do 10 dnů od uzavření smlouvy,    
  zbývající část úhrady bude zaplacena ve dvou stejných splátkách do 3 měsíců   
  a 6 měsíců od instalace zařízení, ostatní podmínky smlouvy se nemění 

________________________________________________________________________________ 
 
5509/83RM/2014 - Udělení souhlasu s přijetím věcných a finančních darů příspěvkovými 
                                organizacemi zřízenými statutárním městem Havířov__________________  
 

Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 
 
s přijetím věcných a finančních darů příspěvkovými organizacemi města:  
 
1. Mateřská škola Havířov-Město Horymírova 7/1194 (IČ: 61 98 86 34)  
    od Miroslava Gottfrieda, Kubelíkova 1317/1, 736 01 Havířov-Podlesí  
    (IČ: 61 93 57 27) v celkové výši 919,- Kč – ovoce a zelenina 
 
2. Základní škola Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná,  
    příspěvková organizace (IČ: 70 95 81 31) v celkové výši 16.000,- Kč,  
    a to: 
    - 4.000,- Kč od Miroslava Gottfrieda, Kubelíkova 1317/1, 736 01  
      Havířov-Podlesí (IČ: 61 93 57 27) – ovoce a zelenina, 
   - 10.000,- Kč od společnosti AutoCont CZ a.s., Hornopolní 3322/34,  
      702 00 Ostrava 2 (IČ: 47 67 67 95), 
   - 2.000,- Kč od MUDr. Jarmila Kotláře, Moravská 497/29, 736 01  
     Havířov-Šumbark (IČ: 61 95 89 21) 
     pro zajištění rautu v rámci konání akademie školy při příležitosti 20. výročí 

________________________________________________________________________________ 
 
5510/83RM/2014 - Udělení souhlasu s podáním žádosti a přijetím účelové dotace poskytnuté  
                                 Nadačním fondem Veolia__________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 
 
s podáním žádosti a přijetím účelové dotace  příspěvkovou organizací města: 
Základní škola Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná  
(IČ: 61 98 87 23) 
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 poskytovatel: Nadační fond Veolia 
 projekt: Školní učebna v přírodě – místo vzdělávání i setkávání 
 předpokládaná výše dotace:……………….………….…cca 50.000,00 Kč 
 financování: v plné výši poskytovatelem dotace 

________________________________________________________________________________ 
 
5511/83RM/2014 - Souhlas zřizovatele k pořízení investičního majetku příspěvkovou  
                                organizací zřízenou statutárním městem Havířov______________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
pořízení investičního majetku příspěvkovou organizací: 
 
Základní škola Havířov – Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná  
(IČ: 48 80 05 24) v pořizovací ceně 49.526,90 Kč včetně DPH: 
- keramická pec ECOTOP 60s TC 304 včetně příslušenství 

________________________________________________________________________________ 
 
5512/83RM/2014 - Informace o inspekčních zprávách a protokolech základních  
                                a mateřských škol________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e     n a     v ě d o m í 
 
výsledky zjištěné při inspekčních činnostech správního úřadu České školní 
inspekce, které vyplývají z inspekčních zpráv a protokolů za období  
září 2013 – květen 2014 těchto základních a mateřských škol  
dle důvodové zprávy: 
 
1. Základní školy Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná 
2. Základní školy Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná 
3. Základní školy Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná 
4. Základní školy Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná 
5. Základní školy Havířov-Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná 
6. Mateřské školy Havířov-Město Lípová 15  
7. Mateřské školy Havířov-Město Resslova 2/497 
8. Mateřské školy Havířov-Město Čs. armády 5/201 

________________________________________________________________________________ 
     
5513/83RM/2014 - Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského  

kraje na ozdravené pobyty_________________________________________ 
           

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
uzavření smlouvy mezi statutárním městem Havířov a Moravskoslezským 
krajem se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70 89 06 92 o poskytnutí 
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dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje z dotačního programu „Příspěvky 
na ozdravné pobyty“ ve výši 249.900,- Kč na ozdravné pobyty pro děti 
předškolního věku 
 
p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro sociální rozvoj podpisem smlouvy o poskytnutí dotace 
z rozpočtu Moravskoslezského kraje 

          Z: vedoucí OŠK  
                     T: červen 2014 
________________________________________________________________________________ 
 
5514/83RM/2014 - Smlouva o spolupráci mezi statutárním městem Havířov a MS Havířov___ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
uzavření smlouvy o spolupráci mezi statutárním městem Havířov a MS Havířov 
ve znění přílohy č. 1 tohoto materiálu 
p o v ě ř u j e   
 
náměstka primátora pro sociální rozvoj podpisem smlouvy o spolupráci mezi 
statutárním městem Havířov a MS Havířov 

          Z: vedoucí OŠK 
          T: červen 2014 
 
 
5515/83RM/2014 – Odměny ředitelům mateřských škol, základních škol a ředitelce  
                                 ASTERIX – střediska volného času_________________________________ 
                     

Rada města Havířova 
 
b e r e  n a  v ě d o m í 
 
souhrnnou zprávu z hodnocení ředitelů příspěvkových organizací, které jsou 
zapsány ve školském rejstříku za 1. pololetí roku 2014 dle přílohy č. 1  
 
s c h v a l u j e  
 
vyplacení odměny ředitelům mateřských škol, základních škol a ředitelce 
ASTERIX - střediska volného času Havířov, příspěvková organizace, jejichž 
zřizovatelem je statutární město Havířov, dle přílohy č. 2, a to pro: 
Bc. Miroslavu Tureckou 
Mateřská škola Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190 
Zuzanu Novákovou  
Mateřská škola Havířov-Podlesí Čelakovského 4/1240, příspěvková organizace 
Danu Tomicovou 
Mateřská škola Havířov-Město Čs. armády 5/201 
Bc. Yvettu Polákovou 
Mateřská škola Havířov-Podlesí E. Holuba 7/1403, příspěvková organizace 
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Bc. Drahomíru Smejkalovou 
Mateřská škola Havířov-Město Horymírova 7/1194 
Evu Kubeczkovou 
Mateřská škola Havířov-Podlesí Kosmonautů 4/1319 
Mgr. Blanku Gelnarovou 
Mateřská škola Havířov-Město Lípová 15 
Ivetu Palowskou 
Mateřská škola Havířov-Šumbark Mládí 23/1147 
Bc. Renatu Slowikovou 
Mateřská škola Havířov-Šumbark Moravská 14/404, příspěvková organizace 
Světluši Svobodovou 
Mateřská škola Havířov-Šumbark Okružní 1a/1070, příspěvková organizace 
Bc. Zdeňku Hýžovou 
Mateřská škola Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262 
Bc. Leonu Novákovou 
Mateřská škola Havířov-Podlesí Přímá 8/1333, příspěvková organizace 
Bc. Šárku Hofrichtrovou 
Mateřská škola Havířov-Město Radniční 7/619 
Mgr. Michaelu Durdiakovou 
Mateřská škola Havířov-Město Resslova 2/497 
Hanu Santariusovou 
Mateřská škola Havířov-Město Sukova 2a 
Janu Šenkovou 
Mateřská škola Havířov-Město Švabinského 7/993, příspěvková organizace 
Hanu Binarovou 
Mateřská škola Havířov-Šumbark U Jeslí 4/894, příspěvková organizace 
Taťánu Korpesiovou 
Mateřská škola Havířov-Město U Stromovky 60 
Janu Lengsfeldovou 
Mateřská škola Havířov-Prostřední Suchá U Topolů 3/688, příspěvková 
organizace 
Ing. Vieru Horváthovou 
Základní škola Havířov-Město 1. máje 10a okres Karviná, příspěvková 
organizace 
Mgr. Tomáše Ptáčka 
Základní škola Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná 
Mgr. Jiřinu Sivou 
Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvková 
organizace 
Mgr. Dagmar Kondělkovou 
Základní škola Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná 
Mgr. Igora Zaťka 
Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná 
PaedDr. Václava Hujera 
Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková 
organizace 
Mgr. Jiřího Kotašku 
Základní škola Havířov-Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná 
Mgr. Petru Židkovou 
Základní škola Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 
okres Karviná 
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Mgr. Jiřího Brabce 
Základní škola Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková 
organizace 
Mgr. Alenu Kubíčkovou 
Základní škola Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná 
Mgr. Ivu Badurovou 
Základní škola Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná, 
příspěvková organizace 
Mgr. Elišku Tomíčkovou 
Základní škola Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková 
organizace 
PaedDr. Svatopluka Nováka 
Základní škola a Mateřská škola Havířov-Město Na Nábřeží, příspěvková 
organizace 
Mgr. Romana Kaderku 
Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Havířov-
Bludovice Selská, příspěvková organizace 
Mgr. Vladimíra Kosňovského 
Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková 
organizace 
Mgr. Blanku Helštýnovou 
Základní škola a Mateřská škola Havířov-Životice Zelená, příspěvková 
organizace 
Mgr. Helenu Klimšovou 
Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná 
Bc. Evu Kiedroňovou 
ASTERIX - středisko volného času Havířov, příspěvková organizace 

________________________________________________________________________________ 
 
5516/83RM/2014 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e    
 
rozpočtové opatření č. 59., dle důvodové zprávy a příloh 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
vzít na vědomí rozpočtové opatření č. 59., dle důvodové zprávy a příloh 

________________________________________________________________________________ 
 
5517/83RM/2014 - Sumarizace přesunů mezi paragrafy a položkami provedených za období  
                                 leden – květen 2014_______________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
předložené sumarizace provedených přesunů mezi paragrafy a položkami 
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schváleného rozpočtu města Havířova za období leden – květen 2014  
u organizačních jednotek dle příloh předloženého materiálu. 

________________________________________________________________________________ 
 
5518/83RM/2014 - Příprava rozpočtu města Havířova na rok 2015_______________________ 
             

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
harmonogram zpracování „Návrhu rozpočtu města Havířova na rok 2015“  
a „Návrhu rozpočtu hospodářské činnosti města Havířova na rok 2015“,  
který je přílohou předkládaného materiálu. 

________________________________________________________________________________ 
       
5519/83RM/2014 - Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů  

se společností EKO-KOM, a.s.______________________________________ 
           

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
uzavření Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů se 
společností EKO-KOM, a.s., IČ 251 34 701, se sídlem Na Pankráci 1685/17, 
140 21 Praha 4, ve znění dle přílohy  
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem Smlouvy o zajištění 
zpětného odběru a využití odpadů z obalů se společností EKO-KOM, a.s. 

 
          Z: vedoucí OKS 
          T: 30.6.2014 
________________________________________________________________________________ 
 
5520/83RM/2014 - Společný nákup elektrické energie a zemního plynu na rok 2015  

- zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku____________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e  n a  v ě d o m í  
 
1. Návrh smlouvy o centralizovaném zadávání dodávek elektrické energie  
    a  zemního plynu ve znění přílohy č. 1 
 
2. Návrh smlouvy o společném postupu směřujícím k zadání veřejné zakázky   
    „Společný nákup elektrické energie a zemního plynu na rok 2015“ ve znění  
    přílohy č. 2 
 
3. Seznam příspěvkových organizací pro uzavření smluv o centralizovaném    
    zadávání dodávek elektrické energie a zemního plynu ve znění přílohy č. 3 
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4. Seznam obchodních společností pro uzavření smluv o společném postupu  
    směřujícím k zadání veřejné zakázky „Společný nákup elektrické energie  
    a zemního plynu na rok 2015“ ve znění přílohy č. 4 
 
5. Návrh plných mocí k zastupování při uzavírání burzovních obchodů ve znění   
    přílohy č. 5 a č. 6 
 
s c h v a l u j e 
 
1. Uzavření smluv o centralizovaném zadávání dodávek elektrické energie  
    a zemního plynu na dobu neurčitou mezi statutárním městem Havířov  
    a příspěvkovými organizacemi uvedenými v příloze č. 3  
 
2. Uzavření smluv o společném postupu směřujícím k zadání veřejné  
    zakázky„Společný nákup elektrické energie a zemního plynu na rok 2015“  
    mezi statutárním městem Havířov a obchodními společnostmi uvedenými  
    v příloze č. 4 
 
3. Zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky  
    „Společný nákup elektrické energie a zemního plynu na rok 2015“  
    rozdělení předmětu plnění na části:      ano – 4 části  
    následné zakázky (opce):                     ne  
 
4. Dílčí plnění:     ano 
    poskytnutí zálohy:           ano  
    čerpání dotace:    ne                                              
 
5. Druh zadávacího řízení: jednací řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 5,  
    písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění  
    pozdějších předpisů (nákup na komoditní burze) 
 
6. Varianty nabídky:               ne 
     
7. Dobu realizace veřejné zakázky:             
    zahájení:  1.1.2015 (elektrická energie, zemní plyn) 
    ukončení: 31.12.2015  
 
8. Základní hodnotící kritérium:   
    nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH - hodnocení formou elektronické  
    aukce na komoditní burze    
 
p o v ě ř u j e  
 
1. Společnost  FIN-servis, a.s., se sídlem 272 01 Kladno, Dr. Vrbenského 2040,  
    IČ: 26439573, realizací tohoto zadávacího řízení v rozsahu § 151 zákona  
    č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 
 
2. Vedoucího odboru komunálních služeb podpisem:  
    a) Smluv o centralizovaném zadávání dodávek elektrické energie  
        a zemního plynu mezi statutárním městem Havířov a příspěvkovými    
        organizacemi uvedenými v příloze č. 3 
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    b) Smluv o společném postupu směřujícím k zadání veřejné zakázky  
        „Společný nákup elektrické energie a zemního plynu na rok 2015“  
        mezi statutárním městem Havířov a obchodními společnostmi uvedenými  
        v příloze č. 4 
    c) Přihlášek aukcí k obchodování elektrické energie a zemního plynu  
        (VN a NN u elektrické energie a maloodběru, velkoodběru u zemního  
        plynu), ve kterých bude stanovena vyvolávací cena v tomto rozmezí: 
        elektrická energie nízké napětí: 1 040,- - 1 080,- Kč/MWh 
        elektrická energie vysoké napětí: 1 060,- - 1 150,- Kč/MWh 
        zemní plyn maloodběr: 740,- - 770,- Kč/MWh 
        zemní plyn velkoodběr 760,- - 790,- Kč/MWh 
 
3. primátora města podpisem Plných mocí k zastupování při uzavírání  
    burzovních obchodů uvedených v příloze č. 5 a č.6 
 
u k l á d á  
 
zajistit zahájení zadávacího řízení prostřednictvím společnosti FIN-servis, a.s.  

 
          Z: vedoucí OKS 
          T: 07/2014 
________________________________________________________________________________ 
    
5521/83RM/2014 - Realizace rekonstrukce světelného signalizačního zařízení „RENETA“  

- zadání veřejné zakázky malého rozsahu_____________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
uzavření smlouvy o dílo se společností Technické služby Havířov a.s., se 
sídlem Havířov-Město, Karvinská 1461/66, IČO: 25375601, na realizaci 
veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Realizace rekonstrukce 
světelného signalizačního zařízení „RENETA“ za cenu 3 188 423,85 Kč bez 
DPH (3 857 992,86 Kč vč. DPH), s termínem realizace nejpozději do 75 dnů 
ode dne předání místa realizace, se zárukou 60 měsíců, bez poskytnutí zálohy 
a s jednorázovou fakturací po provedení celého předmětu plnění 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem smlouvy o dílo  
se společností Technické služby Havířov a.s.  

          Z: vedoucí OKS 
          T: 07/2014 
________________________________________________________________________________ 
 
5522/83RM/2014 - Valná hromada ZÁMEK Havířov, s.r.o.  

- volba nového jednatele společnosti_________________________________  
 

Rada města Havířova 
jako jediný společník vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 
90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích) působnost valné hromady společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o., se 
sídlem Havířov-Město, K Zámečku 243/2, PSČ 736 01, IČO: 25 38 55 34, 
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zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C, vložka 
17305 (dále též „společnost“) 
 
v o l í  
 
1. předsedu valné hromady: Ing. Zdeněk Osmanczyk 
2. zapisovatele valné hromady: Vladimíra Mikulášová 
3. do funkce jednatele společnosti ke dni 1.7.2014  
    paní Jaroslavu Sloveňákovou, RČ 77 55 12/5543,  
    bytem Dlouhá tř. 1120/81d, Havířov – Podlesí, 
 
s c h v a l u j e  
 
smlouvu o výkonu funkce jednatele společnosti, vč. výše odměny, od 1.7.2014 
ve znění přílohy č. 1 
 
u k l á d á   
 
1. odeslat rozhodnutí RMH, vč. schváleného znění smlouvy o výkonu funkce  
    jednatele, jednatelům společnosti 
        Z: vedoucí OPS 
        T: 27.6.2014 
 
2. zajistit podepsání smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti 
         
        Z: jednatelé společnosti  
        T: 1.7.2014 
 
3. provést změnu zápisu v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě,  
    v oddíle C, vložka 17305 

          Z: jednatelé společnosti 
          T: 31.8.2014 
 
 
5523/83RM/2014 - Zpráva o činnosti Komise bytové RMH______________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
zprávu o činnosti Komise bytové Rady města Havířova za rok 2013 dle příloh 

________________________________________________________________________________ 
 
5524/83RM/2014 - OŘ/5/OIV/14 - „Park za KD Radost Havířov – Parkovací stání  

na ul. V Parku a Sadová – LOKALITA 1“ (stavba 8009) - zrušení 
zadávacího řízení a vyhlášení nového zadávacího řízení_________________  

           
Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
zprávu o posouzení nabídek, z níž vyplývá, že nabídky podané na veřejnou 
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zakázku OŘ/5/OIV/14 - „Park za KD Radost Havířov – Parkovací stání na ul. 
V Parku a Sadová – LOKALITA 1“ není možné posoudit a hodnotit z důvodu 
nejednoznačnosti vymezení předmětu veřejné zakázky v zadávacích 
podmínkách v části stavebního objektu SO 104 – Plynovod projektové 
dokumentace 
 
r u š í 
 
zadávací řízení OŘ/5/OIV/14 - „Park za KD Radost Havířov – Parkovací stání 
na ul. V Parku a Sadová – LOKALITA 1“ v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. e) 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon“), neboť se v průběhu zadávacího řízení vyskytly důvody 
hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby 
v zadávacím řízení pokračoval  
 
s c h v a l u j e 
 
1. zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce  

           „Park za KD Radost Havířov - Parkovací stání - LOKALITA 1“  
           (stavba č. 8009) 

 
    rozdělení předmětu plnění na části:  ne 
    následné zakázky (opce):   ne  
 
2. dílčí plnění:     ano (měsíční) 
    poskytnutí zálohy:    ne 
    čerpání dotace:    ne 
    přenesená daňová povinnost:   ne 
 
3. formu zadávacího řízení:   zjednodušené podlimitní řízení 

 
4. výši požadované jistoty:   75.000 Kč 
 
5. odeslání výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace těmto zájemcům:  
    - Porr a.s., se sídlem 110 00  Praha 1 - Nové Město,  
      Václavské náměstí 837/11, IČO: 43005560 
    - ALPINE Bau CZ s.r.o.,  
      se sídlem 757 01 Valašské Meziříčí - Krásno nad Bečvou,  
      Jiráskova 613/13, IČO: 24210323 
    - SWIETELSKY stavební s.r.o., se sídlem 370 04  České Budějovice,    
      Pražská tř. 495/58, IČO: 48035599 
    - JANKOSTAV s.r.o., se sídlem 719 00  Ostrava-Kunčice,  
      Štěpaňákova 31/714, IČO: 25855581 
    - AWT Rekultivace a.s., se sídlem 735 64  Havířov - Prostřední Suchá,  
      Dělnická 41/884, IČO: 47676175 
 
6. varianty nabídky:    ne 
 
7. dobu realizace veřejné zakázky:   
    předpokládané zahájení:   9/2014 
    termín ukončení:               nejpozději do 60 dnů ode dne     
                                                                          předání staveniště 
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8. základní hodnotící kritérium:                     nejnižší nabídková cena v Kč  
                                                                       bez DPH 
 
9. ostatní podmínky:      
    - požadavek na předložení pojistné smlouvy s pojistným plněním  
      v minimální výši 3.000.000 Kč před podpisem smlouvy se zhotovitelem 
    - záruční doba min. 36 měsíců 
    - následná péče o zeleň po dobu 36 měsíců od předání dokončeného díla 
    - současná realizace přeložek vodovodních přípojek ve stávajících trasách 
      a stavebních úprav ramp přilehlých obytných domů vybraným zhotovitelem  
      v případě, že mezi vybraným zhotovitelem a společností RPG Byty, s.r.o.    
      bude ve stanoveném termínu na tuto realizaci uzavřen samostatný smluvní     
      vztah  

 
10. základní kvalifikační předpoklady:  
      - v rozsahu ust. § 53 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,  
        ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – zákonem požadovanými  
        doklady 

 
11. profesní kvalifikační předpoklady:  
      - výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán,  
         či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní uchazeč zapsán 
      - doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu  
        veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské  
        oprávnění či licenci 
      - osvědčení o autorizaci v oboru dopravní stavby pro hlavního  
        stavbyvedoucího 
 
12. technické kvalifikační předpoklady:  
      - seznam stavebních prací provedených v posledních 5 letech  
        a osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších stavebních  
        prací v seznamu uvedených, přičemž zadavatel požaduje předložení  
        min. 2 osvědčení o provedení parkovacích stání v min.                
        hodnotě 1.100.000 Kč bez DPH/1 stavba a min. 2 osvědčení  
        o provedení pokládky inženýrských sítí v min. hodnotě 300.000 Kč  
        bez DPH/1 stavba (provedení parkovacích stání a inženýrských sítí  
        v požadované min. hodnotě lze prokázat i společně ke stejné stavbě) 
 
      -  osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci prokazující u hlavního  
        stavbyvedoucího vysokoškolské vzdělání stavebního směru,  
        min. 3 roky praxe jako hlavní stavbyvedoucí a zkušenost s realizací  
        min. 1 stavby na provedení parkovacích stání v min. hodnotě        
        1.100.000 Kč bez DPH a min. 1 stavby na provedení pokládky  
        inženýrských sítí v min. hodnotě 300.000 Kč bez DPH   
        (lze prokázat i společně ke stejné stavbě) 
 
      - osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci prokazující u zástupce  
        stavbyvedoucího  vysokoškolské vzdělání stavebního směru,  
        min. 3 roky praxe jako hlavní stavbyvedoucí nebo jako zástupce  
        stavbyvedoucího a zkušenost s realizací min. 1 stavby na provedení    
        parkovacích stání v min. hodnotě  1.100.000 Kč bez DPH  
        a min. 1 stavby na   provedení pokládky  inženýrských sítí  v min.  
        hodnotě 300.000 Kč bez DPH (lze prokázat i společně ke stejné stavbě) 
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13. ekonomickou a finanční způsobilost:       
                                       - čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splni 
                                         veřejnou zakázku 

 
14. jmenování členů hodnotící komise, včetně náhradníků: 

člen:      náhradník: 
1. Ing. Pavol Jantoš    Ing. Eduard Heczko   
2. Ing. Radoslav Basel   Ing. Miloš Klimeš 

       3. Ing. Petr Špok                                         Zdeněk Hečko 
       4. Jana Horáková                                        Mgr. Marek Vlachopulos 
       5. Bc. Alena Kleinbauerová  Lucie Jonsztová, DiS. 

 
15. zadávací lhůtu:               90 dnů  
 
p o v ě ř u j e  
 
1. Ing. Pavola Jantoše, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj,  
    podpisem oznámení o zrušení zadávacího řízení a dalších dokumentů  
    souvisejících s ukončením zadávacího řízení  
    OŘ/5/OIV/14 - „Park za KD Radost Havířov – Parkovací stání  
    na ul. V Parku a Sadová – LOKALITA 1“ 
 
2. hodnotící komisi výkonem funkce komise pro otevírání obálek s nabídkami    
    v rozsahu § 71 a násl. zákona 
 
3. hodnotící komisi posouzením kvalifikace uchazečů v rozsahu  
    § 59 a násl. zákona  
 
4. předsedu či místopředsedu hodnotící komise podpisem výzvy  
    k vysvětlení nabídky dle § 76 odst. 3 a dle § 77 odst. 1 zákona 
 
5. Ing. Pavola Jantoše, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj,  
    podpisem Výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace, zadávací  
    dokumentace na veřejnou zakázku, dodatečných informací k zadávacím  
    podmínkám, oznámení o podání  nabídky po lhůtě a výzvy  
    k doplnění či objasnění prokázání kvalifikace 
 
6. vedoucí odboru právních služeb svoláním prvního jednání hodnotící komise 

________________________________________________________________________________ 
 
5525/83RM/2014 - UŘ/2/OIV/14 - ,,Chodník Frýdecká 1. etapa“ (stavba č. 8013)  

- rozhodnutí o vyloučení uchazeče a o výběru nejvhodnější nabídky______ 
 

Rada města Havířova 
 y l u č u j e 

ze zadávacího řízení UŘ/2/OIV/14 - ,,Chodník Frýdecká  1. etapa“  
(stavba č. 8013) společnost BERGER BOHEMIA a. s.,  
se sídlem Klatovská 410, Plzeň, IČO: 45357269, pro nesplnění požadavků 
zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách z důvodů popsaných 
v příloze č. 1  
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r o z h o d l a  
 
1. o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku  
    UŘ/2/OIV/14 - ,,Chodník Frýdecká 1. etapa“ (stavba č. 8013)  
    od společnosti EUROVIA CS, a.s., se sídlem Národní 10, Praha 1,  
    IČO: 45274924, s nabídkovou cenou 9.590.073,68 Kč bez DPH  
    (11.603.989,15 Kč vč. DPH)    

 
2. o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky  
    UŘ/2/OIV/14 - ,,Chodník Frýdecká 1. etapa“  
    (stavba č. 8013) takto:   
 
    2. místo: STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, Praha 5,  
                   IČO: 60838744, s nabídkovou cenou 9.635.600,00 Kč bez DPH  
                   (11.659.076,00 Kč vč. DPH) 
    3. místo: SATES MORAVA spol. s r.o., se sídlem Železničního vojska 1386,  
                   Valašské Meziříčí, IČO: 60775530, s nabídkovou cenou   
                   9.672.000,00 Kč bez DPH (11.703.120,00 Kč vč. DPH) 
 
p o v ě ř u j e 
 
Ing. Pavola Jantoše, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem 
smlouvy na realizaci veřejné zakázky UŘ/2/OIV/14 - ,,Chodník Frýdecká 
1. etapa“ (stavba č. 8013) 
 
u k l á d á 
 
1. zajistit odeslání rozhodnutí o vyloučení a o výběru nejvhodnější nabídky  
    na veřejnou zakázku UŘ/2/OIV/14 - ,,Chodník Frýdecká 1. etapa“  
    (stavba č. 8013) uchazečům prostřednictvím Mgr. Bc. Milana Konečného  
 

                        Z: vedoucí OIV 
        T: 2.7.2014 
 
2. předložit smlouvu na realizaci veřejné zakázky  
    UŘ/2/OIV/14 - ,,Chodník Frýdecká 1. etapa“ (stavba č. 8013) k podpisu 
   

Z: vedoucí OIV 
          T: 7/2014 
________________________________________________________________________________ 
 
5526/83RM/2014 - Podání žádosti o dotaci z Integrovaného operačního programu  

„Konsolidace IT a nové služby Technologického centra Havířov“________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
podání žádosti o dotaci na projekt „Konsolidace IT a nové služby 
Technologického centra Havířov“ v rámci Integrovaného operačního programu 
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p o v ě ř u j e 
 
pana Ing. Pavola Jantoše, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, 
podpisem žádosti o dotaci a ostatních nezbytných dokumentů k vyřízení žádosti 
 
u k l á d á 
                                                                       
zpracovat a odeslat žádost o dotaci dle závazných dokumentů Integrovaného 
operačního programu  

                            Z: vedoucí OSR 
                                                                              T: 06/2014 

________________________________________________________________________________ 
 
5527/83RM/2014 - Vyjádření k zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Regionální inovační      

strategie Moravskoslezského kraje 2014 – 2020, RIS3 MSK“ podle zákona  
o posuzování vlivů na životní prostředí_______________________________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e   
 
vyjádření statutárního města Havířov k  zahájení zjišťovacího řízení ke 
koncepci „Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje 2014 – 2020, 
RIS3 MSK“ podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, uvedené 
v příloze č. 1 
 
p o v ě ř u j e      
 
Ing. Janu Návratovou, vedoucí odboru životního prostředí podpisem tohoto 
vyjádření  

          Z: vedoucí OŽP MMH 
          T: 30.6.2014 
________________________________________________________________________________ 
 
5528/83RM/2014 - Stavba č. 2093 „Chodník podél komunikace I/11, Havířov - Těrlicko“   

- zahájení otevřeného řízení na podlimitní veřejnou zakázku  
na stavební práce_________________________________________________  

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. zahájení centralizovaného zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku  
    na stavební práce „Chodník podél komunikace I/11, Havířov - Těrlicko“   
 
    rozdělení předmětu plnění na části: ne 
    následné zakázky (opce):   ne  
 
2  dílčí plnění:     ano  
    poskytnutí zálohy:     ne 
    čerpání dotace:    ano 
    přenesení daňové povinnosti   ne 
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3. druh zadávacího řízení:   otevřené řízení   
 
4. výši požadované jistoty:   250.000,- Kč   
5. varianty nabídky:     ne 
 
6. dobu realizace veřejné zakázky:     
 
    předpokládané zahájení:   srpen 2014 
    termín dokončení:     nejpozději do 90 kalendářních   
                                                                          dnů ode dne  
                                                                          předání staveniště  
 
7. základní hodnotící kritérium:  nejnižší nabídková cena v Kč  
                                                                          bez DPH 

 
8. ostatní podmínky:      
    - požadavek na předložení pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti  
      za škodu s pojistným plněním v minimální výši 15.000.000,- Kč  
      před podpisem smlouvy se zhotovitelem, 
    - záruční lhůta na stavební práce v délce 60 měsíců 
 
9. základní kvalifikační předpoklady:   
    - podle § 53 odst.1 písm. a) až k) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných  
      zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) - doklady  
      uvedenými v § 53 odst. 3 zákona 
 
10. profesní kvalifikační předpoklady:   
      - výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán,  
         či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, 
      - doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu  
         veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské  
         oprávnění či licenci,  
      - osvědčení o autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání           
         autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů        
         a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů  
         - autorizovaný inženýr nebo technik v oboru dopravní stavby. 
     - oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností podle  
        zákona č. 200/1994 Sb., o   zeměměřičství a o změně a doplnění některých  
        zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve   znění pozdějších předpisů. 
 
11. ekonomická a finanční způsobilost:         
      - čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit  
         veřejnou zakázku. 
 
12. technické kvalifikační předpoklady:     
      - podle § 56 odst. 3 písm. a) zákona seznam stavebních prací provedených  
        v posledních pěti letech a osvědčení objednatelů o řádném plnění  
        nejvýznamnějších z těchto stavebních prací, tj. min. 4 osvědčení  
        objednatelů o provedení stavebních prací spočívající ve výstavbě  
        či rekonstrukci komunikace a zpevněných ploch ve finančním  
        objemu min. 6 mil. Kč bez DPH   za každou, přičemž součástí alespoň  

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=40084&nr=360%7E2F1992&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=40084&nr=360%7E2F1992&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=40084&nr=360%7E2F1992&rpp=15#local-content
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        jedné stavby byla výstavba nebo rekonstrukce dešťové   kanalizace  
        a výstavba nebo rekonstrukce veřejného osvětlení. 
 
13.  jmenování členů hodnotící komise včetně náhradníků  
       člen       náhradník 
       
      1. Ing. Pavol Jantoš    Ing. Eduard Heczko   
      2. Ing. Emil Macura    Vladislav Fukala  
      3. Bc. Martin Polášek   Ing. Josef Macura  
      4. Ing. Petra Svobodová   Ing. Šárka Pazdziorová 
      5. Ing. Monika Medková                  Lenka Hučínová 
 
14. zadávací lhůtu:      100 dní 
 
15. odůvodnění veřejné zakázky dle § 156 zákona ve znění přílohy č. 1 
 
p o v ě ř u j e  
 
1. hodnotící komisi výkonem funkce komise pro otevírání obálek s nabídkami  
    v rozsahu § 71 a násl. zákona 
 
2. hodnotící komisi posouzením kvalifikace uchazečů v rozsahu § 59  
    a násl. zákona  
 
u k l á d á  
 
zajistit odeslání Oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných 
zakázek prostřednictvím společnosti VIOLETTE s.r.o.  

 
         Z: vedoucí OIV  

          T: 7.7.2014 
________________________________________________________________________________ 
 
5529/83RM/2014 - Souhlas s podáním a přijetím účelové dotace a věcných darů____________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. podání a přijetí účelové dotace příspěvkovou organizací města Sociální  
    služby města Havířova, Přemyslova 1618/12, Havířov – Podlesí  
    (IČ 60 33 75 83) na projekt „Stále mám co nabídnout" z Operačního  
    programu Lidské zdroje a zaměstnanost 
 
2. přijetí věcných darů pro Sociální služby města Havířova,  
    Přemyslova 1618/12, 736 01 Havířov – Podlesí (IČ: 60 33 75 83)  
    v celkové výši 1 240,- Kč od Ing. Václava Šedy, bytem Těšínská 762/57,  
    736 01 Havířov - Bludovice 

________________________________________________________________________________ 
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5530/83RM/2014 - Přijetí finančního účelového daru___________________________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
přijetí finančního účelového daru příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum 
ambulantních a pobytových sociálních služeb, p.o., ul. Tajovského 1156/1 
v Havířově - Podlesí od Nadace Charty 77 se sídlem v Praze 1, Melantrichova 5 
ve výši 30.000,-Kč na zakoupení chodítka Meywalk 4 pro potřeby těžce 
postižených klientů organizace. 

________________________________________________________________________________ 
 
5531/83RM/2014 - Souhlas zřizovatele k zapojení investičního fondu  

Domova seniorů Havířov p.o._______________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
příspěvkové organizaci Domov seniorů Havířov, IČ 751 39 243,  
se sídlem J. Seiferta 14/1530, Havířov-Město, zapojení investičního fondu  
ve výši 88.000,-Kč na pořízení blixeru pro stravovací útvar střediska Luna 

            
           Z: ředitel DsH 
           T: srpen 2014 

________________________________________________________________________________ 
 
5532/83RM/2014 - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty do Turčianských Teplic na Slovensku 
             

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
zprávu ze zahraniční pracovní cesty p. Ivany Kožmínové, členky Zastupitelstva 
města Havířova, ve dnech 14. – 15.6.2014 do partnerského města Turčianské 
Teplice na Slovensku, na celoměstské slavnosti „Dni Turca“ 

________________________________________________________________________________ 
 
5533/83RM/2014 - Zpráva ze služební cesty do Jastrzebia-Zdrój dne 14.6.2014_____________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a  v ě d o m í 
 
zprávu ze služební cesty do Jastrzebia-Zdrój dne 14.6.2014. 

________________________________________________________________________________ 
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5534/83RM/2014 - Návrh na poskytnutí odměny_______________________________________   
 

Rada města Havířova 
                                                                      
s c h v a l u j e  
 
poskytnutí odměny Mgr. Yvoně Dlábkové, ředitelce příspěvkové organizace 
Městské kulturní středisko Havířov, za úspěšnou realizaci akce Havířov 
v květech 2014 ve výši dle návrhu náměstka primátora pro sociální rozvoj   

________________________________________________________________________________ 
 
5535/83RM/2014 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova___________ 
 

Rada města Havířova  
  
b e r e   n a   v ě d o m í  
  
informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova, které budou 
řešeny v rámci pracovního pořádku Magistrátu města Havířova 

 
 
 
 
 
 
 
………………………………….....                                                 ...…..…….……………………... 
 
Ing. Eduard HECZKO       Bc. Daniel PAWLAS 
náměstek pro ekonomiku       náměstek pro sociální rozvoj 
a správu majetku  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UUU   SSS   NNN   EEE   SSS   EEE   NNN   ÍÍÍ   
z 84. schůze Rady města Havířova 

konané dne 23.7.2014 

 
v zasedací místnosti Rady města Havířova 

na Magistrátu města Havířova 
ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město 

ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE 
 
 
 

I.část 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Č.jed.    KP/53 181/Rch/2014 
 
V Havířově dne 28.7.2014 
Zapsala:  Veronika Richterová, DiS., oddělení kancelář primátora 
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PPŘŘEEHHLLEEDD  UUSSNNEESSEENNÍÍ 
přijatých na 84. schůzi Rady města Havířova, konané dne 23.7.2014 – I.část 

 
5536/84RM/2014 - Určení ověřovatele zápisu pro 84. schůzi RMH, konanou dne 23.7.2014 
                                 
5537/84RM/2014 - Schválení ověření zápisu z 83. schůze Rady města Havířova 
 
5538/84RM/2014 - Schválení programu 84. schůze RMH, konané dne 23.7.2014 
 
5539/84RM/2014 - Kontrola plnění usnesení RMH 
 
5540/84RM/2014 - Záměry statutárního města Havířova pronajmout byty 
 
5541/84RM/2014 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 
 
5542/84RM/2014 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí  nájmu   
                                 bytů 
 
5543/84RM/2014 - Informace o doručení změny zakladatelské listiny společnosti MRA s.r.o.  
                                do sbírky listin 
 
5544/84RM/2014 - Kontrola pronajatých nebytových prostor ve správě Městské realitní  
                                agentury, s.r.o. 
           
5545/84RM/2014 - Žádost Společenství pro dům na ulici Klidná 17/793 v Havířově Město  
                                o úhradu nákladů při hrazení oprav a rekonstrukcí budov  
 
5546/84RM/2014 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období  
                                leden – květen 2014 
 
5547/84RM/2014 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova 
 
5548/84RM/2014 - Souhlas se vznikem společného nájmu bytu – Jiří Postler, Ema Postlerová  
                                a Milan Božek        
 
5549/84RM/2014 - Uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu – Renata Franitzková       
 
5550/84RM/2014 - Záměr převodu a výpůjčky pozemků Moravskoslezskému kraji 
 
5551/84RM/2014 - Záměr prodeje  pozemků  společnosti Kulig a.s., k.ú. Havířov-město     
 
5552/84RM/2014 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 4079/1, k.ú. Havířov-město 
 
5553/84RM/2014 - Prodej  pozemku pod stavbou garáže, k.ú. Bludovice      
 
5554/84RM/2014 - Prodej pozemku parc.č. 1406/1, k.ú. Prostřední Suchá 
 
5555/84RM/2014 - Směna pozemků k.ú. Dolní Suchá v rámci stavby„Příprava polyfunkčního               
                                území areálu bývalého dolu Dukla“           
          
5556/84RM/2014 - Výkup pozemku v k.ú. Prostřední Suchá – pan Ladislav Danček         
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5557/84RM/2014 - Výkupy pozemků v k. ú. Bludovice, lokalita U Stružníku   
      
5558/84RM/2014 - Zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům v rámci stavby „Příprava  
                                polyfunkčního území areálu bývalého dolu Dukla“     
            
5559/84RM/2014 - Splátkový kalendář ve prospěch MUDr. Patrika Valenty a Jany Valentové 
            
5560/84RM/2014 - Zřízení věcných břemen ve prospěch spol. ČEZ Distribuce, a.s. 
             
5561/84RM/2014 - Zřízení věcného břemene ve prospěch spol. RWE GasNet, s.r.o. 
              
5562/84RM/2014 - Zřízení pozemkové služebnosti   
 
5563/84RM/2014 - Zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch spol. Severomoravské 
                                vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 
 
5564/84RM/2014 - Zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch spol. PODA a.s. 
                                stavba: „ Metropolitní optická síť Havířov – Město, oblast 1.máje“ 
 
5565/84RM/2014 - Zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch spol. PODA a.s. 
                                stavba: „Metropolitní optická síť Havířov –Bludovice, přípojky Kollárova“ 
 
5566/84RM/2014 - Záměr výpůjčky části pozemku parc.č. 144, k.ú. Bludovice 
                      
5567/84RM/2014 - Pronájem části pozemku parc.č. 2411/4, k.ú. Šumbark 
 
5568/84RM/2014 - Výpůjčka části pozemku parc.č. 1405/9, k.ú. Prostřední Suchá 
           
5569/84RM/2014 - Výpůjčka  části pozemku parc.č.  4055, k.ú. Havířov – město 
          
5570/84RM/2014 - Výpůjčka části pozemku parc.č. 4068/1, k.ú. Havířov-město 
                     
5571/84RM/2014 - Záměr pronájmu části nemovité věci 
 
5572/84RM/2014 - Záměry pronájmu částí nemovitých věcí 
                                Ukončení nájmů dohodou 
 
5573/84RM/2014 - Pronájem nemovité věci – pozemku parc. č. 2324 a objektu č.p. 1102,  
                                k.ú. Havířov-Město – bývalé ZŠ Mánesova 
           
5574/84RM/2014 - Pronájmy částí nemovitých věcí 
 
5575/84RM/2014 - Uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor s Úřadem práce ČR 
 
5576/84RM/2014 - Prodloužení smlouvy o umístění zařízení 
 
5577/84RM/2014 - Zrušení výpovědi nájemní smlouvy 
 
5578/84RM/2014 - Žádosti o snížení nájemného 
 
5579/84RM/2014 - Žádost o souhlas s podnájmem části nemovité věci 
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5580/84RM/2014 - Žádost o rozšíření účelu užívání části nemovité věci 
 
5581/84RM/2014 - Souhlas zřizovatele k pronájmu části nemovité věci 
 
5582/84RM/2014 - Udělení souhlasu s přijetím věcného a finančního daru příspěvkovými          
                                organizacemi zřízenými statutárním městem Havířov  
          
5583/84RM/2014 - Žádost příspěvkových organizací o souhlas s převodem finančních                   
                                prostředků z rezervního fondu do fondu investičního 
 
5584/84RM/2014 - Souhlas zřizovatele k pořízení investičního majetku příspěvkovými 
                                organizacemi zřízenými statutárním městem Havířov 
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UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ 
z 84. schůze Rady města Havířova, konané dne 23.7.2014 – I.část 

 
5536/84RM/2014 - Určení ověřovatele zápisu pro 84. schůzi RMH, konanou dne 23.7.2014___ 
                                 

Rada města Havířova  
  
u r č u j e  
 
jako ověřovatele zápisu z 84. schůze Rady města Havířova,  
konané dne 23.7.2014                                                                           

 Ing. Jiřího MARTINKA 
________________________________________________________________________________ 
 
5537/84RM/2014 - Schválení ověření zápisu z 83. schůze Rady města Havířova_____________ 
 

Rada města Havířova  
 
b e r e   n a   v ě d o m í   
 
zprávu ověřovatelů zápisu z 83. schůze Rady města Havířova,  
konané dne 25.6.2014 

 
 
5538/84RM/2014 - Schválení programu 84. schůze RMH, konané dne 23.7.2014____________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
program 84. schůze Rady města Havířova, konané dne 23.7.2014  
dle upravené přílohy  

________________________________________________________________________________ 
 
5539/84RM/2014 - Kontrola plnění usnesení RMH_____________________________________ 
 

Rada města Havířova 
  
b e r e   n a   v ě d o m í   
  
zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova  
 
s c h v a l u j e 
 
prodloužení termínů splnění usnesení: 

 
4835/72RM/2013 Pronájmy nebytových prostor 
5513/83RM/2014 Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje na ozdravené pobyty     
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v y p o u š t í 
 

2225/30/08 Chodník podél komunikace I/11, Havířov-Těrlicko  
– informativní zpráva 

3049/45/09 Návrh na zrušení zajištění předpokládaných nákladů 
stavebního díla ve formě zádržného 

1625/28RM/2011 Úprava kapacit základních škol, jejichž zřizovatelem  
je statutární město Havířov 

4350/64RM/2013 Rekonstrukce bytové jednotky č.7 o vel. 1+5  
na ul. M. Pujmanové 1112/4 v Havířově – Šumbarku  
na  bytové jednotky o vel. 1+2 

4576/68RM/2013 Rekonstrukce bytové jednotky č.3 o vel. 1+5  
na ul. M. Pujmanové 1113/6 v Havířově – Šumbarku  
na  bytové jednotky o vel. 1+2                          

4740/70RM/2013 Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného 
akcionáře  v působnosti valné hromady –navýšení 
základního kapitálu 

4827/72RM/2013 Změna podmínek vypořádání věcného břemene na 
pozemcích města,    v rámci stavby: „Regenerace náměstí 
Nad Terasou v Havířově – Podlesí“    

5082/76RM/2014 Služebnost umístění a provozování plynové kotelny 
5113/76RM/2014 Pronájmy částí nemovitých věcí  

Souhlasy s umístěním sídla společnosti                               
5116/76RM/2014 Uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího 

k podnikání se spol. RPG RE Commercial, s.r.o. 
5203/77RM/2014 Ukončení nájmu částí nemovitých věcí dohodou  

Záměry pronájmu částí nemovitých věcí  
Změna výměr částí nemovitých věcí 

5267/78RM/2014 Pronájmy částí nemovitých věcí       
5277/78RM/2014 Uzavření dodatku č. 1 mandátní smlouvy s Městskou 

realitní agenturou, s.r.o., uzavřené dle § 566 a násl. zák.  
č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů 

5283/78RM/2014 VZ/19/OIV/14 „Odkanalizování částí města Havířova  
– III. etapa, Životice, Prostřední Suchá – ul. Hornosušská 
a Protější – TDI + BOZP“ - rozhodnutí o přidělení 
veřejné zakázky 

5316/79RM/2014 Pronájem části nemovité věci 
5322/79RM/2014 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města Havířova na 

rok 2014 mimosportovnímu subjektu z výdajové části OJ 
10 „Ostatní dotace a dary“ 

5325/79RM/2014 Schválení prodloužení trvání produkce celoměstské akce  
„Havířov v květech“, konané dne 21.6.2014 

5332/79RM/2014 UŘ/1/OIV/14 - „Odkanalizování částí města Havířova – 
III. etapa, Životice, Prostřední Suchá - ul. Hornosušská  
a Protější“- rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 

5335/79RM/2014 ZPŘ/6/OIV/14 - „Sportovně rekreační areál,  
ul. Zemědělská, Dolní  Datyně“ (č. stavby 13036)  
– rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 

5368/80RM/2014 Záměry statutárního města Havířova pronajmout byty 
5411/80RM/2014 Schválení účetních závěrek za rok 2013 městem 

zřízených příspěvkových organizací 
5433/80RM/2014 Stavba č. 2093 „Chodník podél komunikace I/11, Havířov 

- Těrlicko“- předběžné oznámení veřejné zakázky, 
uzavření smluvních vztahů 

5440/80RM/2014 Poskytnutí odměn pro členy JSDH Havířov Město  
a JSDH Havířov Životice 
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5474/81RM/2014 ZÁMEK Havířov, s.r.o. – žádost o svolání jednání 
jediného společníka v působnosti valné hromady 

5484/83RM/2014 Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 
5485/83RM/2014 Záměry statutárního města Havířova pronajmout byty 
5496/83RM/2014 Pronájem části pozemku parc.č. 1374/63, k.ú. Šumbark 
5497/83RM/2014 Změna účelu pronájmu části pozemku parc.č. 563  

a pozemku parc.č. 564, k.ú. Havířov-město 
5514/83RM/2014 Smlouva o spolupráci mezi statutárním městem Havířov  

a MS Havířov 
5519/83RM/2014 Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů 

z obalů se společností EKO-KOM, a.s.      
5525/83RM/2014 UŘ/2/OIV/14 - ,,Chodník Frýdecká 1. etapa“ (stavba  

č. 8013) - rozhodnutí o vyloučení uchazeče a o výběru 
nejvhodnější nabídky 

5526/83RM/2014 Podání žádosti o dotaci z Integrovaného operačního 
programu „Konsolidace IT a nové služby 
Technologického centra Havířov“ 

5527/83RM/2014 Vyjádření k zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci 
„Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje 
2014 – 2020, RIS3 MSK“ podle zákona o posuzování 
vlivů na životní prostředí 

5528/83RM/2014 Stavba č. 2093 „Chodník podél komunikace I/11, Havířov 
- Těrlicko“ - zahájení otevřeného řízení na podlimitní 
veřejnou zakázku na stavební práce 

 
 
5540/84RM/2014 - Záměry statutárního města Havířova pronajmout byty_________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr statutárního města Havířova pronajmout byty  
 
- č.7 o velikosti 1+2 na ulici Komenského 286/15  v Havířově-Městě  
  dle přílohy č.1   
- č.8 o velikosti 1+2 na ulici Na Nábřeží 765/123 v Havířově –Městě  
  dle přílohy č. 2 
- č.1 o velikosti 1+3 na ulici Slovanská 1218/4 v Havířově-Městě  
  dle přílohy č.3  
- č.10 o velikosti 1+1 na ulici Na Nábřeží 610/95 v Havířově-Městě  
  dle přílohy č. 4 
- č.1 o velikosti 1+4 na ulici Komunardů 983/4 v Havířově-Městě  
  dle přílohy č. 5 
- č.3 o velikosti 0+1 na ulici Mánesova 980/32 v Havířově-Městě  
  dle přílohy č.6 
- č.3 o velikosti 0+1 na ulici  Na Nábřeží 765/123 v Havířově-Městě  
  dle přílohy č.7 
- č.2 o velikosti 0+2 na ulici Petra Bezruče 1543/9 v Havířově-Podlesí  
  dle přílohy č. 8 
- č.2 o velikosti 0+1 na ulici Studentská 1154/6 v Havířově-Podlesí  
  dle přílohy č. 9 
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- č.4 o velikosti 1+1 na ulici Jaroslava Vrchlického 1468/38  
  v Havířově-Podlesí dle přílohy č.10 
- č.2 o velikosti 0+1 na ulici Studentská 1153/8 v Havířově-Podlesí  
  dle přílohy č.11 
- č.72 o velikosti 0+1 na ulici Mládežnická 1562/7 v Havířově-Podlesí  
  dle přílohy č.12 
- č.55 o velikosti 0+2 na ulici Kubelíkova 1316/10 v Havířově-Podlesí  
  dle přílohy č.13  
- č.7 o velikosti 1+2 na ulici Mládí 1100/10 v Havířově-Šumbark  
  dle přílohy č.14 
- č.16 o velikosti 1+2 na ulici Mládí 1100/10 v Havířově-Šumbark  
  dle přílohy č.15 
- č.15 o velikosti 1+2 na ulici Mládí 1143/20 v Havířově-Šumbark  
  dle přílohy č.16 
- č.20 o velikosti 1+2 na ulici Mládí 1143/20  v Havířově-Šumbark  
  dle přílohy č.17 
- č.6 o velikosti 1+3 na ulici Marie Pujmanové 1121/22   
  v Havířově-Šumbark dle přílohy č.18 
- č.2 o velikosti 1+2 II.Ktg. na ulici Dukelská 695/11c   
  v Havířově-Šumbark dle přílohy č.19 
- č.6 o velikosti 1+3 na ulici Konzumní 385/20  v Havířově-Šumbark  
  dle přílohy č.20 
- č.14 o velikosti 1+3 na ulici Emy Destinnové 1167/1a   
  v Havířově-Šumbark dle přílohy č.21 
- č.8 o velikosti 1+3 na ulici Nákupní 421/10  v Havířově-Šumbark  
  dle přílohy č.22 
- č.9 o velikosti 1+3 na ulici Jedlová 495/6  v Havířově-Šumbark  
  dle přílohy č.23 
- č.18 o velikosti 1+3 na ulici V.K.Klicpery 286/1 v Havířově-Šumbark  
  dle přílohy č.24 
- č.55 o velikosti 1+3 na ulici Jarošova 1194/31b  v Havířově-Šumbark  
  dle přílohy č.25 
- č.11 o velikosti 1+3 na ulici Generála Svobody 279/26   
  v Havířově-Šumbark dle přílohy č.26 
- č.12 o velikosti 1+3 na ulici Mládí 1142/18  v Havířově-Šumbark  
  dle přílohy č.27 
- č.3 o velikosti 1+2 na ulici Marie Pujmanové 1113/6   
  v Havířově-Šumbark dle přílohy č.28 
- č.10 o velikosti 1+2 na ulici Marie Pujmanové 1113/6   
  v Havířově-Šumbark dle přílohy č.29 
- č.7 o velikosti 1+2 na ulici Marie Pujmanové 1112/4   
  v Havířově-Šumbark dle přílohy č.30 
- č.10 o velikosti 1+2 na ulici Marie Pujmanové 1112/4  
  v Havířově-Šumbark dle přílohy č.31 
- č.1 o velikosti 1+2 II.Ktg. na ulici Hornická 679/63   
  v Havířově-Prostřední Suchá dle přílohy č.32 
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p o v ě ř u j e 
 
1. náměstka primátora pro hospodářský rozvoj pana Ing. Pavola Jantoše  
    podpisem záměrů pronájmu dle přílohy 1-32 
  
   Z: ředitel MRA s.r.o. 
   T: 28.7.2014 
 
2. MRA, s.r.o. k vyhlašování a podpisům záměrů pronájmu k uvolněným  
    bytům ve vlastnictví statutárního města Havířova s účinnosti  
    od 28.7.2014.  
  
                                            Z: ředitel MRA s.r.o. 
                                  T: od 28.7.2014 

 
 
5541/84RM/2014 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova_______________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
přidělení bytu příslušného čísla uvedeným žadatelům  
 
- č.133, o velikosti 0+2, na ulici Střední 504/3 Havířov- Šumbark  
  Jarmile Kovářové 
- č.2, o velikosti 0+1, na ulici Gogolova 925/3 Havířov- Město  
  Janu  Tížkovi 
- č.13, o velikosti 0+1, na ulici Jedlová 493/2 Havířov- Šumbark   
  Karle Byrtusové 
- č.13, o velikosti 0+1, na ulici Nákupní 426/1 Havířov- Šumbark  
  Daniele Löwové 
- č.18 o velikosti 0+1 na ulici Jedlová 494/4   Havířov- Šumbark  
  Lucyně Galuszkové 
- č.104, o velikosti 0+2, na ulici Střední 504/3 Havířov- Šumbark  
  Václavu Kohoutovi  
- č.15, o velikosti 1+2 na ulici Mánesova 989/42 Havířov – Město   
  Janě Mališové 
- č.12, o velikosti 1+2, na ulici Fibichova 228/23, Havířov – Město  
  Mgr. Andrei Zárubové 
- č.12 o velikosti 1+2, na ulici Ostrovského 948/22, Havířov – Město  
  Evě Ranglové 
- č.8, o velikosti 1+2, na ulici Na Nábřeží 762/129, Havířov – Město     
  Břetislavu Kulpovi 
- č.9, o velikosti 1+2, na ulici Lašská 1146/5, Havířov – Město  
  Marcele Wiechećové  
- č.11, o velikosti 1+2, na ulici Karvinská 1189/16,  Havířov – Město  
  Vojtěchu  Kučerovi 
- č.12, o velikosti 1+2, na ulici Karvinská 1190/18, Havířov – Město  
  Zuzaně Studené  
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- č.7, o velikosti 1+2, na ulici Dlouhá třída 1202/38, Havířov – Podlesí  
  Janě Slivkové 
- č.3, o velikosti 1+2, na ulici Mládí 1099/8, Havířov – Šumbark  
  Kateřině Grossové  
- č.18, o velikosti 1+2, na ulici Mládí 1144/22 , Havířov – Šumbark  
  Petru Kurečkovi 
- č.4, o velikosti 1+3, na ulici Na Nábřeží 715/103 , Havířov – Město   
  Mgr. Zuzaně Šidlové 
- č.1 o velikosti 1+3, na ulici Národní třída 965/33 , Havířov – Město    
  Richardu Vaňkovi  
- č.10, o velikosti 1+3, na ulici Eduarda Urxe 284/3 , Havířov – Město   
  Nele Hermanové 
- č.15, o velikosti 1+3, na ulici Mládežnická 1562/7  , Havířov – Podlesí  
  Zuzaně Cenigové 
- č.12, o velikosti 1+3, na ulici Akátová 458/1 , Havířov – Šumbark  
  Dagmaře Andrlové 
- č.7, o velikosti 1+4, na ulici Švabinského 994/5 , Havířov – Město  
  Mgr. Radimu Koziorkovi 
- č.2, o velikosti 0+1, na ulici Dlouhá třída 901/22 , Havířov – Město  
  Josefu Folwarcznému 
- č.22, o velikosti 1+3, na ulici Moravská 478/37  , Havířov – Šumbark  
  Andrei Werlíkové 
- č.23, o velikosti 1+3, na ulici Nákupní 420/12 , Havířov – Šumbark  
  Nikole Černé 
- č.19, o velikosti 0+1, na ulici Hlavní třída 229/74 , Havířov – Město  
  Barbaře Stýblové 
- č.2, o velikosti 0+1, na ulici Lašská 1144/1 , Havířov – Město  
  Barboře Wojnarové 
- č.1, o velikosti 0+1, na ulici Klidná 792/2 , Havířov – Město  
  Heleně Ovčačíkové 
- č.58, o velikosti 0+1, na ulici Nákupní 425/3 , Havířov – Šumbark  
  Veronice Lendlové 
- č.11, o velikosti 1+1, na ulici Jaselská 1196/2a , Havířov – Město  
  Tomáši Vicianovi 
- č.3, o velikosti 1+1, na ulici A.S.Puškina 907/7 , Havířov – Město  
  Hildegardě Tyrlíkové 
- č.2, o velikosti 1+1, na ulici Tolstého 941/1 , Havířov – Město  
  Marii Heleně Mucha 
- č.8, o velikosti 1+1, na ulici Klidná 791/4 , Havířov – Město  
  Denise Jarošíkové 
- č.26, o velikosti 1+1, na ulici Jaselská 1195/2 , Havířov – Město  
  Davidu Ševčíkovi 
- č.5, o velikosti 0+2, na ulici Petra Bezruče 1543/9 , Havířov – Podlesí  
  Jaroslavu Vodákovi 
- č.36, o velikosti 0+2, na ulici Petra Bezruče 1543/9 , Havířov – Podlesí  
  Marii Burgetové 
- č.43, o velikosti 1+2, na ulici Uzavřená 1014/13 , Havířov – Město  
  Blance Ilkové 
- č.6, o velikosti 1+2, na ulici Čajkovského 833/1 , Havířov – Město  
  Ester Haraštové 
- č.16, o velikosti 1+2, na ulici Klidná 792/2 , Havířov – Město  
  Bc. Pavlu Bezděčíkovi 
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- č.2, o velikosti 1+2, na ulici Balzacova 1189/4 , Havířov – Podlesí  
  Milanu Zupkovi 
- č.11, o velikosti 1+2, na ulici Balzacova 1187/8 , Havířov – Podlesí  
  Petře Kučerové 
- č.17, o velikosti 1+2, na ulici Mládí 1143/20 , Havířov – Šumbark  
  Jiřině Krayzlové 
- č.9, o velikosti 1+2, na ulici Marie Pujmanové 1117/14 ,  
  Havířov – Šumbark Jánu Varianovi 
- č.20, o velikosti 1+3, na ulici Jaselská 1195/2 , Havířov – Město  
  MVDr. Michaele Giercuszkiewiczové 
- č.18, o velikosti 1+3, na ulici Slovanská 1214/12 , Havířov – Město  
  Pavlíně Cisarové 
- č.1, o velikosti 1+3, na ulici Na Nábřeží 765/123 , Havířov – Město  
  Pavle Podobové 
- č.30, o velikosti 1+3, na ulici V.K.Klicpery 286/1 , Havířov – Šumbark  
  Tomáši Lukeszovi 
- č.20, o velikosti 1+3, na ulici Školní 277/39 , Havířov – Šumbark  
  Romanu Poštulkovi 
- č.1, o velikosti 1+3, na ulici Emy Destinnové 1168/1b,  
  Havířov – Šumbark Lucii Bechníkové 
- č.1, o velikosti 1+3, na ulici Mládí 1144/22 , Havířov – Šumbark    
  Tatianě Cigánkové 

 
p o v ě ř u j e 
 
MRA s.r.o., k uzavření nájemních smluv s výše uvedenými žadateli  

  
   Z: ředitel MRA   
  T: 1.8.2014 
 
 
5542/84RM/2014 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí  nájmu   
                                 bytů___________________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města přidělených  
    MRA, s.r.o. jednotlivým nájemcům v období od  15.6.2014 do 15.7.2014    
    na základě  samostatného usnesení rady města, dle přílohy č.1  
2. podání výpovědí  nájmu bytů v zastoupení MRA, s.r.o., dle přílohy č.2,  
    z důvodu dluhu na nájemném nebo jiného porušení povinností nájemce 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
1. dohody o splátkách dlužného nájemného a služeb dle přílohy č.3  
2. prominuté poplatky z prodlení dle přílohy č.4 
3. přehled nadlimitního počtu osob dle přílohy č.5 

________________________________________________________________________________ 
   
 



 
 

USNESENÍ 
z 84. schůze Rady města Havířova 

konané dne 23.07.2014 
 

12 

5543/84RM/2014 - Informace o doručení změny zakladatelské listiny společnosti MRA s.r.o.  
                                do sbírky listin___________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
informaci o doručení změny zakladatelské listiny společnosti MRA s.r.o.  
do sbírky listin v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě 

  
  
5544/84RM/2014 - Kontrola pronajatých nebytových prostor ve správě Městské realitní  
                                agentury, s.r.o.___________________________________________________ 
           

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a  v ě d o m í  
 
výsledek provedení kontrol nebytových prostor ve správě Městské realitní 
agentury, s.r.o., dle důvodové zprávy. 

 
  
5545/84RM/2014 - Žádost Společenství pro dům na ulici Klidná 17/793 v Havířově Město  
                                o úhradu nákladů při hrazení oprav a rekonstrukcí budov______________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. úhradu nákladů na opravy a rekonstrukci budovy (výměna oken  
    společných  prostor) dle přiložené žádosti Společenství pro dům  
    na ulici Klidná 17/793 v Havířově Město ve výši 328 466,66 Kč.  
    Rozdělení této částky na opravy = 100 % a investici = 0 %. 
2. úhradu odměny pro MRA, s. r. o. dle příkazní smlouvy číslo  
    199/OSM/2011 ze dne 31. 3. 2011 ve výši 3 285  Kč + DPH 

 
 
5546/84RM/2014 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období  
                                leden – květen 2014_______________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období  
leden – květen 2014, dle důvodové zprávy a příloh 
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5547/84RM/2014 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e    
 
rozpočtové opatření č. 60.- 62., dle důvodové zprávy a příloh, 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
vzít na vědomí rozpočtové opatření č. 60.- 62., dle důvodové zprávy a příloh. 

________________________________________________________________________________ 
      
5548/84RM/2014 - Souhlas se vznikem společného nájmu bytu – Jiří Postler, Ema Postlerová  
                                a Milan Božek___________________________________________________         
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
přistoupení p. Emy Postlerové, trvale bytem S.K. Neumanna 804/1,  
Havířov-Město a p. Milana Božka, trvale bytem Nákupní 420/12,   
Havířov-Šumbark k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 3, vel. 1+3 v domě  
na ul. S.K. Neumanna 804/1 v Havířově-Městě, jehož nájemcem je jejich  
přímý příbuzný p. Jiří Postler 

________________________________________________________________________________ 
      
5549/84RM/2014 - Uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu – Renata Franitzková__         
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 3  o vel. 1+1 se smluvním 
nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období v domě  
na ul. Jaroslava Vrchlického 1482/10  v Havířově-Podlesí  s p. Renatou 
Franitzkovou, t.b. Jaroslava Vrchlického 1482/10, Havířov - Podlesí pod 
podmínkou, že nájemní smlouva bude se jmenovanou uzavřena v souladu 
s platnými Zásadami s tím, že nájemné bude hrazeno měsíčně.    

________________________________________________________________________________ 
 
5550/84RM/2014 - Záměr převodu a výpůjčky pozemků Moravskoslezskému kraji__________ 
 

Rada  města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
záměr výpůjčky pozemků parc.č. 524/90 o výměře 284 m2, parc.č. 524/91  
o výměře 593 m2, parc.č. 524/89 o výměře 644 m2, pozemku parc.č. 524/95  
o výměře 2 179 m² a část pozemku parc.č. 524/94 o výměře cca 250 m2,  
vše v kat. území Bludovice, navazující na budovu Základní umělecké školy 
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Leoše Janáčka Moravskoslezskému kraji se sídlem Ostrava, 28. října 2771/117,  
IČ: 70890692 
 
d o p o r u č u j e 
     
Zastupitelstvu města Havířova schválit 
1. záměr  převodu  pozemků  parc.č. 1214/2 o výměře 63 m2 , parc.č. 1214/3  
    o výměře 301 m2 a pozemku parc.č. 1214/6 o výměře 81 m2, vše zastavěná  
    plocha v kat. území Šumbark, za cenu dle vyhlášky ve výši 162 620,- Kč  
    (tj. cca 365,43 Kč/m² ) pod stavbou krytého bazénu Moravskoslezskému kraji  
    se sídlem Ostrava, 28. října 2771/117, IČ: 70890692  
 
2. záměr převodu pozemku parc.č. 524/68 zastavěná plocha o výměře 3 001 m2,  
    v kat. území Bludovice za cenu dle vyhlášky ve výši 1 096 660,- Kč  
    (tj. cca 365,43 Kč/m²) pod budovou Základní umělecké školy Leoše Janáčka 
    Moravskoslezskému kraji se sídlem Ostrava, 28. října 2771/117,  
    IČ: 70890692  

 
  
5551/84RM/2014 - Záměr prodeje pozemků společnosti Kulig a.s., k.ú. Havířov-město_______      
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e   
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit záměr prodeje pozemků parc.č. 925/2 o výměře 7 m2 a pozemku 
parc.č. 1169/2 o výměře 3 m2,  kat. území Havířov-město společnosti Kulig a.s., 
se sídlem Frýdek-Místek, U Staré pošty 53, IČ: 27830420, pod objektem 
prodejních a restauračních prostor  

________________________________________________________________________________ 
 
5552/84RM/2014 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 4079/1, k.ú. Havířov-město________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e        
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit záměr prodeje  části pozemku parc.č. 4079/1 o výměře  
cca 380 m2, kat. území Havířov-město včetně  trvalých porostů (výměra  
bude upřesněna na základě GP) společnosti  NOVADENT s.r.o.,  
Horní Bludovice-Prostřední Bludovice, 573, IČ: 286 21 867  za účelem 
vybudování  stavby“ Zubní soukromá ambulance“ 

________________________________________________________________________________ 
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5553/84RM/2014 - Prodej  pozemku pod stavbou garáže, k.ú. Bludovice___________________      
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e     
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit prodej pozemku parc.č. 3098, kat. území Bludovice  
o výměře 20 m2 panu Milanu Valovi, bytem Olomouc, Neředín,  
Okružní 37, pod již postavenou garáží za tržní cenu dle znaleckého  
posudku v celkové výši 14 528,- Kč (tj, cca 726,- Kč/m2)  

________________________________________________________________________________ 
 
5554/84RM/2014 - Prodej pozemku parc.č. 1406/1, k.ú. Prostřední Suchá__________________ 
 

Rada města Havířov 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit prodej pozemku parc.č. 1406/1, ost.plocha, jiná plocha  
o výměře 1 446 m2  v kat.území Prostřední Suchá  manželům Šálek Oldřich  
a Šálková Jindřiška, oba bytem Havířov-Prostřední Suchá,  
Na Pavlasůvce 1028/27 za účelem rozšíření zahrady, za cenu smluvní  
v celkové výši 178 838,- Kč (vzhledem ke stavu pozemku část pozemku  
o výměře 500 m2 x 200,- Kč/m2, zbývající část  946 m2 x 50,- Kč/m2  
+ za zpracování ZP + DPH) s tím, že kupní cena bude uhrazena formou dvou 
splátek, a to do 31.12.2014  uhradí částku 100.000,- Kč a do 30.11.2015  
částku 78 838,- Kč  

________________________________________________________________________________ 
 
5555/84RM/2014 - Směna pozemků k.ú. Dolní Suchá v rámci stavby„Příprava polyfunkčního               
                                území areálu bývalého dolu Dukla“__________________________________            
             

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e    
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit v rámci dokončené a zkolaudované stavby č. 10050 „Příprava 
polyfunkčního území areálu bývalého dolu Dukla“ směnu pozemků  
v k.ú. Dolní Suchá v majetku statutárního města Havířova, a to část pozemku 
parc.č. 2759/4 o výměře cca 230 m2, části  pozemků parc.č. 2759/7, 2759/9  
a 2759/10  o celkové  výměře cca 280 m2 , parc.č. 18/10 o výměře 7 m2,  
parc.č. 2759/1 o výměře cca 50 m2 a část pozemku  parc.č. 2759/26 o výměře 
cca 25 m2 , celkem cca 592 m2 za pozemky v majetku společnosti Asental 
Land, s.r.o., Ostrava-Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, IČ: 27769143,  
a to části pozemků parc.č. 2755/48 o výměře cca 21 m2, parc.č. 26 o výměře  
cca 10 m2, parc.č. 176/6 o výměře cca 49 m2, parc.č. 2738/9 o výměře  
cca 11 m2, 1/67 o výměře cca 50 m2, parc.č. 18/1 o výměře cca 32 m2,   
parc.č. 18/2 o výměře cca 61 m2, parc.č. 18/6 o výměře cca 10 m2,   
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parc.č. 2738/17 o výměře cca 6 m2,  parc.č. 1/65 o výměře cca 129 m2,  
parc.č. 2755/10  o výměře cca 7 m2,  parc.č. 153/1 o výměře cca 73 m2,  
parc.č. 2738/19 o výměře 28 m2,  parc.č. 1/1 o výměře cca 82 m2,  
parc.č. 2738/15 o výměře cca 22 m2, celkem tedy cca 591 m2 s tím, že směna 
bude provedena na základě GP, výměra za výměru bez finančního vyrovnání 

 
  
5556/84RM/2014 - Výkup pozemku v k.ú. Prostřední Suchá – pan Ladislav Danček_________            
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e   
   
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit výkup  pozemku parc.č. 2614/2, ost. plocha, silnice  
o výměře 81 m2, kat. území Prostřední Suchá , na kterém se nachází  
část místní komunikace Starý Svět od pana Ladislava Dančeka,  
bytem Havířov-Podlesí, Okrajová 1385/27, a to za smluvní cenu  
ve výši 20 250,- Kč (tj. 250,- Kč/m2) 

________________________________________________________________________________ 
     
5557/84RM/2014 - Výkupy pozemků v k. ú. Bludovice, lokalita U Stružníku________________   
      

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e      
 
Zastupitelstvu města Havířova  
neschválit výkup  pozemku  parc. č. 1360, k.ú. Bludovice, o výměře 2656 m2, 
včetně částečného zpevnění, užívaného jako účelová komunikace v lokalitě  
U Stružníku, od spoluvlastníků Ing. Michala Koláře, bytem Praha-Vinohrady, 
Ondříčkova  322/24 a pana Martina Balona, bytem Havířov-Město,  
Dlouhá třída  461/3, za smluvní kupní cenu dle požadavku vlastníka ve výši 
889.760,- Kč, tj. 335,-Kč/m2 s tím, že kupní cena bude uhrazena ve dvou 
splátkách a to první ve výši  400.000,- Kč při podpisu kupní smlouvy  
a druhá ve výši 489.760,- Kč nejpozději do 30. 4. 2015. 
schválit výkup pozemků parc.č. 1330/1, ost. plocha, jiná plocha  
o výměře 1393 m2, parc.č. 1330/2, ost. plocha, zeleň o výměře 521 m2,  
parc.č. 1331/1, ost. plocha, neplodná půda o výměře 6234 m2, parc.č. 1332,  
ost. plocha, ost. komunikace o výměře 906 m2, parc.č. 1333, ost. plocha, 
neplodná půda o výměře 1476 m2, parc.č. 1334/1, trvalý travní porost o výměře 
1283 m2, parc.č. 1335, ost. plocha, neplodná půda o výměře 727 m2,  
parc.č. 1336 ,ost. plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 5771 m2,  
o celkové výměře 18.311 m² v k.ú. Bludovice od vlastníka Jednoty Sokol 
Havířov - Bludovice, Stružník, se sídlem Havířov - Bludovice, Rodinná 
1052/20, IČO: 14614308 za smluvní kupní cenu dle požadavku vlastníka  
ve výši 4.500.000,- Kč ( tj, cca 246,- Kč/m²) 
uložit odboru správy majetku jednat s vlastníkem  
Jednota Sokol Havířov - Bludovice, Stružník, o způsobu úhrady kupní ceny  
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5558/84RM/2014 - Zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům v rámci stavby „Příprava  
                                polyfunkčního území areálu bývalého dolu Dukla“_____________________     
            

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e   
 
Zastupitelstvu města Havířova 
schválit v rámci stavby č. 10050 „Příprava polyfunkčního území areálu 
bývalého dolu Dukla“ zřízení pozemkové služebnosti sítě, ve prospěch 
oprávněného, statutárního města Havířova,  
 
1. k pozemku parc.č. 245, k.ú. Prostřední Suchá dle GP č. 2845  
    – 3093/2013 ze dne 7.1.2014 v celkovém rozsahu 43 m2, včetně  
    ochranného pásma a 1 ks šachtice spočívající v umístění,  
    vedení, provozování a udržování pro stavbu: „ SO 401 Oprava   
    areálového přivaděče pitné vody“ 
    povinný: NAM system, a.s., sídlo: U Pošty 1163/13, Prostřední Suchá,  
    735 64 Havířov, IČ : 258 62 731 
    hodnota pozemkové služebnosti: smluvní ve výši 12.000,- Kč + DPH 
 
2. k pozemku parc.č. 2750/9, k.ú. Dolní Suchá dle GP č. 1163  
    – 3093/2013 ze dne 8.1.2014 v celkovém rozsahu 170 m2, včetně  
    ochranného pásma spočívající v umístění, vedení,  
    provozování a udržování pro stavbu: „ SO 401 Oprava areálového  
    přivaděče pitné vody“ k pozemkům parc.č. 2750/9, 2750/15,  
    k.ú. Dolní Suchá dle GP č. 1185 – 2a/2014 ze dne 4.3.2014 v celkovém  
    rozsahu  673,45 m2, včetně ochranného pásma a 2 ks šachtic spočívající  
    v umístění, vedení, provozování a udržování pro stavbu: „ SO 301     
    Oprava sběračů dešťové vody“ 
    povinný: Advanced World Transport a.s., sídlo: Ostrava – Moravská  
    Ostrava, Hornopolní 3314/38, PSČ 702 62, IČ : 476 75 977  
    hodnota pozemkové služebnosti: 200,- Kč/m2 včetně ochranného  
    pásma a 500,- Kč/1 ks šachtice, tj.170 m2 + 673,45 m2 = 843,45 m2  
    + 2 ks šachtic, celkem 169.690,- Kč + DPH 
 
3. k pozemkům parc.č. 2742/1, 2743, 2744, k.ú. Dolní Suchá dle GP  
    č. 1163 – 3093/2013 ze dne 8.1.2014 v celkovém rozsahu 55 m2,  
    včetně ochranného pásma spočívající v umístění, vedení, provozování  
    a udržování pro stavbu: „ SO 401 Oprava areálového přivaděče pitné  
    vody“ k pozemkům parc.č. 2742/1, 2743, 2744 , k.ú. Dolní Suchá  
    dle GP č. 1185 – 2a/2014 ze dne 4.3.2014 v celkovém rozsahu   
    104,80 m2, včetně ochranného pásma spočívající v umístění, vedení,  
    provozování a udržování pro stavbu: „ SO 301 Oprava sběračů  
    dešťové vody“ 
    povinný: Povodí  Odry, státní podnik, sídlo: Varenská 3101/49,  
    Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ : 708 90 021 
    hodnota pozemkové služebnosti : 150,- Kč/m2 včetně ochranného  
    pásma, tj.55 m2 +104,8 m2 = 159,80 m2, celkem 23.970,- Kč + DPH 

________________________________________________________________________________ 
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5559/84RM/2014 - Splátkový kalendář ve prospěch MUDr. Patrika Valenty a Jany Valentové 
            

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit úhradu za zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům v majetku 
města a to parc.č. 1745, 2105/785, k.ú. Šumbark za účelem umístění 
kanalizační dešťové a splaškové přípojky dle GP č. 1624 - 2/2013  
ze dne 29.4.2013 ve prospěch vlastníka nemovitosti -  budovy  
č.p. 1255 na pozemku parc.č. 1736/4, k.ú. Šumbark, jenž ke dni zřízení  
věcného břemene jsou MUDr. Patrik Valenta a Jana Valentová, oba bytem  
Havířov – Šumbark, Lomená 1255/13b, za jednorázovou úhradu  
ve výši 28.875,- Kč + DPH ( kanalizační dešťová přípojka – celková výměra 
činí 231 m2 a za jednorázovou úhradu ve výši 28.875,- Kč + DPH ( kanalizační 
splašková přípojka – celková výměra činí 231 m2) včetně ochranného pásma, 
schválené usnesením RMH  č. 4449/65RM/2013, bod 1 ze dne 11.9.2013 a to 
formou splátkového kalendáře rozdělených do 24  splátek ve výši 2.911,- Kč 
s tím, že  poslední splátka bude činit doplatek ve výši 2.925,- Kč, s účinností  
od 1.10.2014 ve prospěch MUDr. Patrika Valenty a Jany Valentové,  
oba bytem Havířov- Šumbark, Lomená 1255/13b 

________________________________________________________________________________ 
 
5560/84RM/2014 - Zřízení věcných břemen ve prospěch spol. ČEZ Distribuce, a.s.__________ 
             

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. zřízení věcného břemene,  jako osobní služebnosti, k pozemku   
    v majetku města a to parc.č. 2733, k.ú. Dolní Suchá spočívající   
    v zřízení, umístění, provozování  a udržování energetického zařízení  
    distribuční elektrizační soustavy – podzemní kabelové vedení  
    AYKY 4x16 v chráničce DVR110, č. IP-12-8013679/VB2  
    dle GP č. 1195 – IP13687/2014 ze dne 9.4.2014 za jednorázovou  
    úhradu 10.000,- Kč + DPH, při celkové výměře 23,6 m2  
 
2. zřízení věcného břemene,  jako osobní služebnosti, k pozemkům  
    v majetku města a to parc.č. 3809/12, 3835/1, k.ú. Havířov- město  
    spočívající v zřízení, umístění, provozování  a udržování energetického  
    zařízení distribuční elektrizační soustavy – podzemní kabelové vedení  
    AYKY 4x70 v chráničce DVR110 a pilíř SS100,  
    č. IP-12-8013759/VB4 dle GP č. 1991-IP13759/2014 ze dne 8.4.2014     
    za jednorázovou úhradu 10.000,- Kč + DPH, při celkové  
    výměře 16,8 m2  
 
3. zřízení věcného břemene,  jako osobní služebnosti,   k pozemkům     
    v majetku města a to parc.č. 779, 780, k.ú. Bludovice spočívající  
    v zřízení, umístění, provozování  a udržování energetického zařízení  
    distribuční elektrizační soustavy – podzemní kabelové vedení  
    AYKY 4x35 v chráničce DVR110 a pilíř SS200,  
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    č. IP-12-8014472/VB3 dle GP č. 3858-IP14472/2014 ze dne 31.3.2014  
    za jednorázovou úhradu 10.000,- Kč + DPH, při celkové výměře 8,02 m2  
 
4. zřízení věcného břemene,  jako osobní služebnosti, k pozemku  
    v majetku města a to parc.č. 708, k.ú. Dolní Datyně spočívající  
    v zřízení, umístění, provozování  a udržování energetického zařízení  
    distribuční elektrizační soustavy – podzemní kabelové vedení  
    AYKY 4x25 v chráničce DVR110, č. IP-12-8014802/VB3  
    dle GP č. 548-83/2014 ze dne 16.4.2014 za jednorázovou úhradu  
    10.000,- Kč + DPH, při celkové výměře 16 m2  
 
5. zřízení věcného břemene,  jako osobní služebnosti, k pozemku  
    v majetku města a to parc.č. 1/1, k.ú. Šumbark spočívající v zřízení,  
    umístění, provozování  a udržování energetického zařízení distribuční  
    elektrizační soustavy – podzemní kabelové vedení AYKY 3x120+70  
    v chráničce DVR110, č. IP-12-8009066/VB1 dle GP č.1681 – 56/2014  
    ze dne 28.2.2014 za jednorázovou úhradu 11.200,- Kč + DPH, 
    při celkové výměře 56 m2  
 
6. zřízení věcného břemene,  jako osobní služebnosti, k pozemkům  
    v majetku města a to parc.č. 2112, 2126, 2128, 2148,  
    k.ú. Havířov - město spočívající v zřízení, umístění, provozování   
    a udržování energetického zařízení distribuční elektrizační soustavy  
    – podzemní kabelové vedení v rámci stavby:“ Havířov 2096/2,  
    MR TOP SCAN s.r.o., NNk“ č. IV – 12 – 8008498(1) dle GP  
    č. 1997 – 62/2014 ze dne 28.5.2014 za jednorázovou úhradu  
    72.040,- Kč + DPH, při celkové výměře 360,2 m2  
 
ve prospěch oprávněné společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem: Děčín, 
Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ : 247 29 035 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv  
o zřízení věcného břemene 

                                                                                                 Z: vedoucí OSM 
                                                                                             T: 30.9.2014 
 
 
5561/84RM/2014 - Zřízení věcného břemene ve prospěch spol. RWE GasNet, s.r.o.__________ 
              

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zřízení věcného břemene jako služebnosti k pozemku v majetku města  
a to parc.č. 2528/2, k.ú. Prostřední Suchá spočívající v právu zřídit  
a provozovat plynárenské zařízení „ BKS 1312000033/147950,  
STL plynovod a přípojky plynu“, č. stavby 59633, včetně jeho součástí, 
příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů dle GP č. 2873 – 735/2014  
ze dne 20.5.2014, právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti  
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se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním 
plynárenského zařízení„ BKS 1312000033/147950, STL plynovod a přípojky 
plynu“, č. stavby 59633, včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných  
a vytyčovacích bodů dle GP č. 2873 – 735/2014 ze dne 20.5.2014 za 
jednorázovou úhradu ve výši 10.000,- Kč + DPH při celkové výměře 8 m2  
ve prospěch oprávněné společnosti RWE GasNet, s. r.o.,  
se sídlem: Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17, IČ : 272 95 567 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  
o zřízení věcného břemene  
 

                                                                                                         Z: vedoucí OSM 
                                                                                                         T: 30.9.2014 
________________________________________________________________________________ 
 
5562/84RM/2014 - Zřízení pozemkové služebnosti_____________________________________    
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města  
    a to parc.č. 4227, k.ú. Havířov - město za účelem umístění vodovodní  
    přípojky dle GP č. 1974 – 22b/2014 ze dne 16.6.2014 ve prospěch  
    vlastníků pozemku parc.č. 4228, k.ú. Havířov – město jehož součástí  
    je budova č.p. 1322, jenž ke dni zřízení pozemkové služebnosti jsou  
    Kazimír Stryja a Mgr. Marcela Stryjová, oba bytem Havířov – Město,  
    Selská 1322/55 za jednorázovou úhradu ve výši 500,- Kč + DPH,  
    při celkové výměře 93 m2 ( umístění vodovodní přípojky ) 
 
2. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města  
    a to parc.č. 2734/1, k.ú. Dolní Suchá za účelem umístění vodovodní   
    přípojky a sjezdu dle GP č. 1170 – 152/2013 ze dne 3.1.2014  
    ve prospěch vlastníků pozemku parc.č. 1414/3, k.ú. Dolní Suchá jehož  
    součástí je budova č.p. 394, jenž ke dni zřízení pozemkové služebnosti  
    jsou Ing. Petr Kunčík a MUDr. Diana Kunčíková, oba bytem  
    742 31 Starý Jičín, Vlčnov 134 za jednorázovou úhradu  
    ve výši 2.750,- Kč + DPH, při celkové výměře 22 m2 ( umístění  
    vodovodní přípojky) a za jednorázovou úhradu ve výši 3.000,- Kč  
    + DPH, při celkové výměře 27 m2 ( umístění sjezdu) 
 
3. zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům v majetku města  
    a to parc.č. 2170/25, 2170/27, 2170/28, 2171, 2170/3, k.ú. Bludovice  
    za účelem umístění vodovodní přípojky, plynovodní přípojky  
    dle GP č. 3885 – 206/2014 ze dne 2.7.2014 a sjezdu  
    dle GP č. 3873 – 51/2014 ze dne 27.5.2014 ve prospěch vlastníků  
    pozemku parc.č. 2150/11, k.ú. Bludovice jehož součástí je budova  
    č.p. 423, jenž ke dni zřízení pozemkové služebnosti jsou  
    Ing. Leo Bayer a Jana Bayerová oba bytem Havířov – Životice,  
    Podélná 423/14 za jednorázovou úhradu ve výši 1.938,- Kč + DPH,  
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    při celkové výměře 15,5 m2 ( umístění vodovodní přípojky),  
    za jednorázovou úhradu ve výši 1.938,- Kč + DPH, při celkové  
    výměře 15,5 m2 ( umístění plynovodní přípojky) a za jednorázovou  
    úhradu ve výši 3.000,- Kč + DPH, při celkové výměře 49,3 m2 

      ( umístění sjezdu) 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv  
o zřízení pozemkové služebnosti 
 

                                                                                             Z: vedoucí OSM 
                                                                                             T: 30.9.2014 
________________________________________________________________________________ 
 
5563/84RM/2014 - Zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch spol. Severomoravské 
                                vodovody a kanalizace Ostrava a.s.__________________________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemkům v majetku města  
a to parc.č. 391/1, 391/2, 392/2, k.ú. Šumbark spočívající v uložení  
a udržování kanalizačního potrubí DN 400 v rámci stavby:  
„ Havířov – Šumbark, ul. Opletalova – rekonstrukce stoky BIIf“  
dle GP č. 1702 – 511/2014 ze dne 6.6.2014, ve prospěch oprávněné společnosti 
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem:  
28. října 1235/169, Mariánské Hory, PSČ 709 00 Ostrava, IČ : 451 93 665  
za jednorázovou  úhradu  ve výši 270.620,- Kč + DPH, při  celkové  
výměře 1.353,10 m2 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  
o zřízení služebnosti inženýrské sítě 

 
                                                                                                            Z: vedoucí OSM 
                                                                                                            T: 30.9.2014 
________________________________________________________________________________ 
 
5564/84RM/2014 - Zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch spol. PODA a.s. 
                                stavba: „ Metropolitní optická síť Havířov – Město, oblast 1.máje“_______  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemkům v majetku města  
a to parc.č.: 518, 521/3, 539, 547, k.ú. Havířov – město  
dle GP č. 1966 – 213A/2013 ze dne 3.12.2013 při výměře 102,12 m2,  
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539, k.ú. Havířov – město dle GP č. 1966 – 213B/2013 ze dne 3.12.2013  
při výměře 89,25 m2, 763, 768, 778, 789, 790, 796, 814, 821,  
k.ú. Havířov – město dle GP č. 1966 – 213C/2013 ze dne 3.12.2013  
při výměře 182,16 m2, 904, 908, 912, k.ú. Havířov – město  
dle GP č. 1966 – 213D/2013 ze dne 3.12.2013 při výměře 53,45 m2 
spočívající v právu umístit, provozovat, trpět podzemní vedení komunikační 
sítě sestávající z ochranných HDPE trubek s optickými kabely, umožnit přístup 
a příjezd na nemovitosti za účelem zajišťování provozu a údržby, oprav včetně 
případné rekonstrukce a odstranění vedení v rámci stavby „Metropolitní optická 
síť Havířov – Město, oblast 1. máje“ při celkové výměře 426,98 m2  
za jednorázovou úhradu ve výši 53.372,50 Kč + DPH ve prospěch oprávněné 
společnosti PODA a.s., se sídlem: Ostrava- Moravská Ostrava,  
28. října 1168/102, PSČ 702 00, IČ : 258 16 179 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  
o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
 

                                                                                             Z: vedoucí OSM 
                                                                                             T: 30.9.2014 
 
 
5565/84RM/2014 - Zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch spol. PODA a.s. 
                                stavba: „Metropolitní optická síť Havířov –Bludovice, přípojky Kollárova“ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemkům v majetku města  
a to parc.č.117/1, 132, k.ú. Bludovice dle GP č. 3862 – 59/2014  
ze dne 16.5.2014 při výměře 29,22 m2, spočívající v právu umístit, provozovat, 
trpět podzemní vedení komunikační sítě sestávající z ochranných HDPE trubek 
s optickými kabely, umožnit přístup a příjezd na nemovitosti za účelem 
zajišťování provozu a údržby, oprav včetně případné rekonstrukce a odstranění 
vedení v rámci stavby „Metropolitní optická síť Havířov –Bludovice, přípojky 
Kollárova“ při celkové výměře 29,22 m2 za jednorázovou úhradu ve výši 
5.000,- Kč + DPH ve prospěch oprávněné společnosti PODA a.s., se sídlem:  
Ostrava- Moravská Ostrava, 28. října 1168/102, PSČ 702 00, IČ: 258 16 179 

 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  
o zřízení služebnosti inženýrské sítě 

 
                                                                                                           Z: vedoucí OSM 
                                                                                                           T: 30.9.2014 
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5566/84RM/2014 - Záměr výpůjčky části pozemku parc.č. 144, k.ú. Bludovice______________ 
                      

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
záměr výpůjčky části pozemku parc.č. 144, k.ú. Bludovice  o výměře  
830 m2  Tenisovému spolku Podlesí, se sídlem Havířov-Podlesí,  
Dlouhá třída 1226/44a, IČ: 03182134 k již vybudovanému a oplocenému 
tenisovému kurtu včetně zázemí, na dobu určitou 15 let 

________________________________________________________________________________ 
 
5567/84RM/2014 - Pronájem části pozemku parc.č. 2411/4, k.ú. Šumbark__________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e   
 
pronájem části pozemku  parc.č. 2411/4, k.ú. Šumbark, dle geometrického 
plánu označenou jako parc.č. 2411/20,  o výměře 455 m2,  k.ú. Šumbark, paní 
Mileně Menšíkové, bytem Lidická 56, Havířov – Šumbark,  
za účelem zahrady, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, 
s účinností od 1.8. 2014, s podmínkou ukončení pronájmu v jednoměsíční 
výpovědní lhůtě z důvodu realizace veřejně prospěšné stavby „prodloužení 
silnice III/4725 (Nová Petřvaldská) až po Fryštátskou, včetně ramp MÚK  
s novou I/11“, výše nájemného dle platných zásad   
ve  výši 3.930 ,-Kč/rok, s účinností od 1.8. 2014 
 
a 
      
ukončení pronájmu pozemku parc.č. 2411/4, k.ú. Šumbark,  
dle geometrického plánu označenou jako parc.č. 2411/20,  o výměře  
455 m2,  k.ú.  Šumbark, manž. Karlu a Silvii Vítkovým,  
bytem Studentská 1, Havířov – Podlesí,  za  účelem zahrady,  
dohodou ke dni 31.7. 2014 
 
p o v ě ř u j e   
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem nájemní 
smlouvy a dohody o ukončení nájmu       
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                     Z: vedoucí OSM 
                                                                                                                      T: 31.10. 2014 
________________________________________________________________________________ 
 
5568/84RM/2014 - Výpůjčka části pozemku parc.č. 1405/9, k.ú. Prostřední Suchá__________ 
           

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e   
 
výpůjčku části pozemku parc.č. 1405/9, k.ú. Prostřední Suchá,  ostatní plocha  
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o výměře 1,5 m2, pro ČSAD Havířov a.s., sídlo Těšínská 2b, Havířov – Podlesí, 
IČ: 451 92 081, za účelem umístění mobilní toalety, na dobu určitou  
do 31.12. 2018, s účinností od 1.8. 2014 
 
p o v ě ř u j e   
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  
o výpůjčce                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                     Z: vedoucí OSM 
                                                                                                                      T:  31.10. 2014 
________________________________________________________________________________ 
 
5569/84RM/2014 - Výpůjčka  části pozemku parc.č.  4055, k.ú. Havířov-město_____________ 
          

Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e   
 
výpůjčku části  pozemku  parc.č. 4055, k.ú. Havířov-město, trvalý trávní porost 
o výměře cca 10.000 m2, za účelem vypásání pozemků pomocí stáda ovcí, 
společnosti Yass Australia, s.r.o., se sídlem Na Kempách 13/330,  
Havířov-Bludovice, IČ: 27777413, na dobu určitou 1 rok, s účinnosti  
od 1.8. 2014 
 
p o v ě ř u j e   
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  
o výpůjčce                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                      Z: vedoucí OSM 
                                                                                                                      T:  31.10. 2014 
________________________________________________________________________________ 
 
5570/84RM/2014 - Výpůjčka části pozemku parc.č. 4068/1, k.ú. Havířov-město_____________ 
                      

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
výpůjčku části pozemku parc.č. 4068/1, k.ú. Havířov-město o výměře  
cca 100 m2  Správě sportovních a rekreačních zařízení Havířov,  
Havířov-Podlesí, Těšínská 1296/2a, IČ: 00306754, za účelem umístění 
venkovního cvičiště – WORK OUT  na dobu určitou 10 let 

________________________________________________________________________________ 
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5571/84RM/2014 - Záměr pronájmu části nemovité věci________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr pronájmu části nemovité věci – místnosti o výměře 3,78 m2 v suterénu 
obytného domu na ul. Mládí 20, Havířov-Šumbark, p. Romaně Glubišové,  
jako sklad pro vlastní potřebu 

 
 
5572/84RM/2014 - Záměry pronájmu částí nemovitých věcí 
                                Ukončení nájmů dohodou__________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání  
    o výměře 116,17 m2 v přízemí obytného domu na Dlouhé tř. 59,  
    Havířov-Město, p. Jaroslavu Procházkovi, IČ: 13637754, jako prodejnu  
    a sklad potravin 
 
2. obecný záměr pronájmu části nemovité věci – garážového stání č. 5  
    o výměře 19,61 m2 v suterénu Domu s pečovatelskou službou  
    ul. Karvinská 3, Havířov-Město  
 
3. ukončení nájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání  
    o výměře 104,50 m2 v samostatné přístavbě zdravotního střediska  
    na Dlouhé tř. 83, Havířov-Podlesí, nájemkyni p. Taťáně Jevčičové,  
    IČ: 87316099, dohodou k 31. 7. 2014 
 
4. ukončení nájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání  
    o výměře 109,30 m2 v samostatné přístavbě zdravotního střediska  
    na Dlouhé tř. 83, Havířov-Podlesí, nájemci spol. Bazar-zastavárna,  
    s.r.o., IČ: 25852612, dohodou k 31. 7. 2014 

 
 
5573/84RM/2014 - Pronájem nemovité věci – pozemku parc. č. 2324 a objektu č.p. 1102,  
                                k.ú. Havířov-Město – bývalé ZŠ Mánesova____________________________ 
           

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
pronájem části nemovité věci – pozemku parc. č. 2324 a část stavby 
občanského vybavení, k.ú. Havířov-město: 
- 1. NP pavilonu „V“ o výměře 546 m2,  
- pavilon „S“ o výměře 1.076,74 m2 (sníženo o 1/3 2. NP) 
- pavilony „U2“, „U3“ o výměře 1.242 m2 

- pavilon „Ta“ o výměře 322,89 m2,    
celá výměra pronajatých prostor je 3.187,63 m2, 
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Střednímu odbornému učilišti „BARON SCHOOL“, spol. s r.o.,  
IČ: 47154136, za podmínek: 
- účel: provozování středního odborného učiliště zřízené nájemcem 
- nájemné: 100,- Kč ročně, splatné do 30 dnů od uzavření nájemní smlouvy 
- doba nájmu: na dobu určitou jeden rok od 1. 8. 2014 do 31. 7. 2015 
- dvouměsíční výpovědní lhůta se sjednává v případě, že Zastupitelstvo  
  města Havířova rozhodne o prodeji části nemovité věci 
- hrazení služeb spojených s užíváním prostor formou měsíčních záloh 
- provedení nezbytných úprav a oprav na náklady nájemce – oprava  
  sociálního zařízení, vymalování pronajatých prostor, oprava a revize  
  elektroinstalace, oprava a zasklení oken, oddělení pronajatých prostor  
  od ostatních prostor podle situačního plánu budovy, který bude nedílnou  
  přílohou nájemní smlouvy, bez nároku na finanční vyrovnání  
  po ukončení nájmu 
- nájemce provede na své náklady údržbu a opravy pronajaté části  
  nemovité věci, zajištění periodických revizí souvisejících s provozem  
  budovy, bez nároku na finanční vyrovnání po ukončení nájmu 
- technické zhodnocení budovy je nájemce oprávněn provést pouze  
  po předchozím souhlasu pronajímatele, bez nároku na finanční  
  vyrovnání po ukončení nájmu  
- nájemce je povinen zajistit k budově v zimním období bezpečný přístup,  
  v letním období zajisti údržbu zeleně před vstupem a ve vnitřních dvorcích  
- nájemce je povinen uhradit rozdělení stávajícího zabezpečovacího  
  zařízení budovy na pronajatou část a ostatní prostory  
- nájemce je oprávněn na své náklady umístit na budovu označení školy  
- nájemce byl seznámen se stavem budovy a je srozuměn se zjištěným stavem  

 
 
5574/84RM/2014 - Pronájmy částí nemovitých věcí_____________________________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. pronájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání  
    o celkové výměře 148,61 m2 v  suterénu obytného domu  
    ul. Opletalova 4, Havířov-Šumbark, církevní organizaci Slezská  
    diakonie, IČ: 65468562, jako školící místnosti pro teoretickou a  
    praktickou přípravu pěstounských rodin, za podmínek: 

                                    - nájemné 500,- Kč měsíčně bez DPH zůstává ve stávající výši  
                                      podle nájemní smlouvy 

    - nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 
 
2. pronájem části nemovité věci – místnosti o výměře 123,85 m2  
    v přízemí budovy na ul. Závodní 15, Havířov-Dolní Suchá, sdružení  
    Brothers, o.s., IČ: 01776649, jako sklad, za podmínek: 
    - nájemné 500,- Kč měsíčně bez DPH 
    - nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 
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3. ukončení nájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání  
    o celkové výměře 55,64 m2 v  suterénu obytného domu  
    ul. Čelakovského 2b, Havířov-Podlesí, nájemkyni  
    p. Daniele Kaprálové, IČ: 70320802, dohodou k 31. 7. 2014 
    pronájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání  
    o celkové výměře 55,64 m2 v  suterénu obytného domu  
    ul. Čelakovského 2b, Havířov-Podlesí, p. Michalu Kaprálovi,  
    IČ: 60034076, jako prádelnu, mandlovnu a prodejnu levného textilu,  
    za podmínek: 
    - nájemné 287,- Kč/m2/rok bez DPH 
    - nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 8. 2014 

 
4. pronájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání  
    o celkové výměře 377,30 m2 v samostatné přístavbě zdravotního  
    střediska na Dlouhé tř. 83, Havířov-Podlesí, spol. OPTOMED  
    Havířov s.r.o., IČ: 02248565, za účelem vybudování zdravotnického  
    centra poskytujícího služby oftalmologie, optometrie, prodejny  
    dioptrických brýlí a prodejny zdravotnických potřeb, za podmínek: 

                                    - nájemné ve výši 1.000,- Kč měsíčně po dobu rekonstrukce, nejdéle      
                                      dva roky od data uzavření nájemní smlouvy 

    - nájemné ve výši 287,- Kč/m2/rok bez DPH bude budoucí kupující  
      hradit po doložení opatření stavebního úřadu s nabytím právní moci,  
      nejpozději po dvou letech od uzavření nájemní smlouvy  
     - nájem na dobu určitou od data fyzického předání části budovy  
       do doby uzavření kupní smlouvy v souladu s usnesením ZMH 
     - účel: vybudování zdravotnického centra poskytujícího služby  
       oftalmologie, optometrie, prodejny dioptrických brýlí a prodejny  
       zdravotnických potřeb 
     - nájemce provede rekonstrukci části budovy (samostatné přístavby),  
       oddělení této části od budovy č. p. 1134, Dlouhá tř. 83,  
       Havířov-Podlesí, změnu účelu užívání této části budovy  
       a geometrické zaměření zastavěného pozemku částí budovy  
       (samostatné přístavby), vše na své náklady v souladu se smlouvou  
       o budoucí kupní smlouvě. 
 
5. pronájem části nemovité věci – ateliéru o výměře 42,78 m2 a uzavřené  
    terasy o výměře 48,20 m2 v 9. nadzemním podlaží obytného domu  
    ul. 1. máje 959/2, Havířov-Město, spol. AiNeuron s.r.o., IČ: 01679627,  
    jako grafický ateliér -  tvorba digitální grafiky, za podmínek: 
    - nájemné 532,- Kč/m2/rok bez DPH za prostor o výměře 42,78 m2 

    - nájemné 100,- Kč/m2/rok bez DPH za prostor o výměře 48,20 m2 

    - nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 
 
6. umístění sídla spol. AiNeuron s.r.o., IČ: 01679627, v části nemovité     
    věci – ateliéru o výměře 42,78 m2 a uzavřené terasy o výměře 48,20 m2  
    v 9. nadzemním podlaží obytného domu ul. 1. máje 959/2,  
    Havířov-Město, po dobu trvání nájemního vztahu 
 
7. umístění sídla společnosti MUDr. Fussková, s.r.o., IČ: 28637712,  
    v části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání výměře  
    104,50 m2 v přízemí obytného domu na Hlavní třídě 230/72,  
    Havířov-Město, po dobu trvání nájemního vztahu 
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8. umístění sídla společnosti Společnost pro podporu lidí s mentálním   
    postižením v ČR, občanské sdružení, IČ: 70984964, v části nemovité   
    věci o celkové výměře 119,67 m2 v přízemí samostatné části budovy   
    zdravotního střediska na ul. Studentská 1548/26, Havířov-Podlesí,  
    po dobu trvání nájemního vztahu 

 
 
5575/84RM/2014 - Uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor s Úřadem práce ČR______ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor o celkové výměře  
126,40 m2 v suterénu budovy „A“ – místností č. 034, 035, WC ženy,  
WC muži a vrátnice, v budově č. p. 1241 na ul. Junácké 1,  
Havířov-Podlesí, s pronajímatelem Českou republikou – Úřadem práce České 
republiky, IČ: 72496991, za podmínek: 
- účel: zázemí pracovníků pro realizaci veřejných prospěšných prací  
  ve městě Havířově 
- nájemné 300,- Kč/m2/rok  
- nájem na dobu určitou jednoho roku do 31. 7. 2015 
- dvouměsíční výpovědní lhůta  
- hrazení čtvrtletních zálohových a paušálních plateb za služby 
- hrazení čtvrtletních plateb nájemného  
- úprava nájemného každoročně o míru inflace stanovenou ČSÚ  
  za předcházející rok 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  

 
Z: vedoucí OKS 

                 vedoucí ORG 
T: 31. 8. 2014 

 
 
5576/84RM/2014 - Prodloužení smlouvy o umístění zařízení_____________________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
prodloužení smlouvy o umístění telekomunikačního zařízení na střeše obytného 
domu Dlouhá tř. 17, Havířov-Město, provozovateli zařízení spol. T-Mobile 
Czech Republic a. s., IČ: 64949681, za podmínek: 
- roční úhrada 100.000,- Kč bez DPH 
- každoroční zvýšení úhrady o míru inflace stanovenou ČSÚ za uplynulý rok 
- účel: umístění technologického zařízení mobilního operátora 
- doba umístění: na dobu určitou 5 let od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2019 
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5577/84RM/2014 - Zrušení výpovědi nájemní smlouvy__________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
r u š í  
 
usnesení Rady města Havířova ze dne 4. 6. 2014 č. 5404/80RM/2014, bod 1.  
ve věci výpovědi smlouvy na část nemovité věci – garáže z důvodu uhrazení 
dluhu na nájemném a službách 

 
  
5578/84RM/2014 - Žádosti o snížení nájemného_______________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
snížení nájemného za část nemovité věci – prostor sloužící k podnikání 
v přízemí obytného domu na Národní tř. 4, Havířov-Město, nájemci  
p. Jiřímu Malinovskému, IČ: 61935221, na nájemné 600,- Kč/m2/rok bez DPH 
za zázemí prodejny o výměře 37,80 m2, od 1. 8. 2014, ostatní podmínky 
smlouvy se nemění 
 
n e s c h v a l u j e 
 
1. snížení nájemného za část nemovité věci – prostor sloužící k podnikání  
    o výměře 66,58 m2 v přízemí obytného domu na Národní tř. 4,  
    Havířov-Město, nájemci p. Jiřímu Karáskovi, IČ: 41044517, z původní  
    výše nájemného 1.659,- Kč/m2/rok bez DPH na novou výši nájemného  
    1.276,- Kč/m2/rok bez DPH za celý prostor o výměře 66,58 m2,  
    od 1. 8. 2014, ostatní podmínky smlouvy se nemění 
 
2. snížení nájemného za část nemovité věci – prostor sloužící k podnikání  
    o výměře 147,45 m2 v přízemí obytného domu na Dlouhé tř. 23,  
    Havířov-Město, nájemci spol. KLERO spol. s r.o., IČ: 60323981,  
    z původní výše nájemného 2.069,- Kč/m2/rok bez DPH na novou  
    výši nájemného 1.276,- Kč/m2/rok bez DPH za celý prostor o výměře  
    147,45 m2, od 1. 8. 2014, ostatní podmínky smlouvy se nemění 
 
3. snížení nájemného za část nemovité věci – prostor sloužící k podnikání  
    o výměře 29,60 m2 v přízemí obytného domu ul. Fibichova 23,  
    Havířov-Město, nájemci spol. GATTOM – M.T. G. s.r.o., IČ: 25389157,  
    z původní výše nájemného 6.447,- Kč/m2/rok bez DPH na novou  
    výši nájemného 2.000,- Kč/m2/rok bez DPH za celý prostor o výměře  
    29,60 m2, od 1. 8. 2014, ostatní podmínky smlouvy se nemění 
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5579/84RM/2014 - Žádost o souhlas s podnájmem části nemovité věci_____________________ 
 

Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e 
 
podnájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové 
výměře 67,72 m2 v přízemí obytného domu na ul. Balzacova 10,  
Havířov-Podlesí, nájemkyním p. Martině Broskevičové, IČ: 67695388,  
a p. Nicolle Kučerové, IČ: 67712771,a to část prostoru čekárny o výměře 15 m2 

spol. JIOBO s.r.o., IČ: 28586361, jako prodejnu chovatelských potřeb 
s výjimkou prodeje živých zvířat, za podmínek shodných s nájemní smlouvou  

 
 
5580/84RM/2014 - Žádost o rozšíření účelu užívání části nemovité věci____________________ 
 

Rada města Havířova 
 
n e s c h v a l u j e 
 
rozšíření účelu užívání části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání  
o celkové výměře 157,85 m2 v přízemí části D objektu Radnice, Svornosti 2, 
Havířov-Město, nájemkyni p. Radce Witové, IČ: 63346711, o výkup zlata, 
prodej šperků, směnárnu, finanční poradenství a poskytování půjček, ostatní 
podmínky nájemní smlouvy se nemění 

 
 
5581/84RM/2014 - Souhlas zřizovatele k pronájmu části nemovité věci____________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
Základní škole Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 
okres Karviná, IČ: 61988600, pronájem části nemovité věci v areálu školy, 
občanskému sdružení DON BOSKO HAVÍŘOV o. s.,  
IČ: 63024730, za podmínek: 
- výměra prostor: 50,20 m2  
- účel: provozování volnočasových aktivit pro děti a mládež 
- doba nájmu: na dobu určitou od 1. 9. 2014 do 30. 9. 2023 
- nájemné: 130,- Kč/m2/rok bez DPH 
- úhrada nájemného a plateb za služby měsíčně, v době hlavních prázdnin  
  nebude nájemce hradit nájemné 
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5582/84RM/2014 - Udělení souhlasu s přijetím věcného a finančního daru příspěvkovými          
                                organizacemi zřízenými statutárním městem Havířov__________________  
          

Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 
 
s přijetím věcného a finančního daru příspěvkovými organizacemi města:  
 
1. Základní škola Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná  
    (IČ: 61 98 87 23) od společnosti X-Trader.cz s.r.o., Těšínská 1175/3a,  
    736 01 Havířov-Bludovice (IČ: 27 85 56 60) v celkové  
    výši 10 995,- Kč - laminovačka 
 
2. Mateřská škola Havířov-Podlesí Kosmonautů 4/1319 (IČ: 61 98 86 26)  
    od PhDr. Lucie Šumpichové, Dělnická 13, 736 01 Havířov-Město  
    v celkové výši 5 000,- Kč – pořízení herních prvků (např. skákací hrad,  
    průlezka na šk. zahradu apod.) 

 
 
5583/84RM/2014 - Žádost příspěvkových organizací o souhlas s převodem finančních                   
                                prostředků z rezervního fondu do fondu investičního___________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
v souladu s § 30 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů příspěvkovým organizacím města: 
 
1.  Mateřská škola Havířov-Podlesí Kosmonautů 4/1319 (IČ: 61 98 86 26)  
     převod částky ve výši 51 430,- Kč z rezervního fondu do fondu     
     investičního na dodávku a montáž přístřešku na zahradu 
 
2.  Mateřská škola Havířov-Město Švabinského 7/993, 
     příspěvková organizace (IČ: 70 95 82 54) převod finančních  
     prostředků ve výši 60 000,- Kč z rezervního fondu do fondu  
     investičního na pořízení konvektomatu do ŠJ 
 
3. Mateřská škola Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262 (IČ: 61 98 85 70)  
    převod částky ve výši 60 000,- Kč z rezervního fondu do investičního  
    fondu na vybudování podlahy z terasových prken s přípravou pevných  
    bodů na dně betonové nádrže 

     
          Z: vedoucí OŠK 
          T: červenec 2014 
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5584/84RM/2014 - Souhlas zřizovatele k pořízení investičního majetku příspěvkovými 
                                organizacemi zřízenými statutárním městem Havířov__________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
pořízení investičního majetku příspěvkovými organizacemi: 
 
1. Mateřská škola Havířov – Podlesí Kosmonautů 4/1319  
    (IČ: 61 98 86 26) v pořizovací ceně 51.430,- Kč včetně DPH: 
    - přístřešek na školní zahradu 
 
2. Mateřská škola Havířov – Město Puškinova 7a/908 (IČ: 61 98 87 07) 
    v pořizovací ceně 57.959,- Kč včetně DPH: 
    - věž s domečkem v pořizovací ceně 35.070,- Kč včetně DPH: 
    - malý lanový park  
 
3. Mateřská škola Havířov – Šumbark Petřvaldská 32/262  
    (IČ: 61 98 85 70) v pořizovací ceně 200.000,- Kč včetně DPH: 
    - vybudování podlahy z terasových prken a příprava pevných bodů na  
       dně nádrže 
 
4. Mateřská škola Havířov – Město Švabinského 7/993, příspěvková  
    organizace (IČ: 70 95 82 54) v pořizovací ceně 110.000,- Kč včetně DPH: 
    - konvektomat UNOX do školní jídelny – dokrytí schválené jmenovité  
      investice na rok 2014 

 
 
 
 
 
 
………………………………….....                                                 ...…..…….……………………... 
 
Ing. Zdeněk OSMANCZYK                                  Ing. Eduard HECZKO 
primátor města       náměstek pro ekonomiku  

a správu majetku  
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UUU   SSS   NNN   EEE   SSS   EEE   NNN   ÍÍÍ   
z 84. schůze Rady města Havířova 

konané dne 23.7.2014 

 
v zasedací místnosti Rady města Havířova 

na Magistrátu města Havířova 
ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město 

ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE 
 
 
 
 
 
 

II.část 
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PPŘŘEEHHLLEEDD  UUSSNNEESSEENNÍÍ 
přijatých na 84. schůzi Rady města Havířova, konané dne 23.7.2014 – II.část 

 
5585/84RM/2014 - Evropský týden mobility a Evropský den bez aut 2014 v Havířově 
 
5586/84RM/2014 - Informativní zpráva o využití možnosti výjimky z nejvyššího počtu dětí  
                                a žáků na třídu za školní rok 2013/2014 
 
5587/84RM/2014 - Informativní zpráva o „Projektu rozšířené výuky míčových her vybraných   
                                tříd základních škol ve sportovní hale Žákovská (Míčové hry)“ a projektu     
                                „Pohybová výchova“ 
 
5588/84RM/2014 - Udělení souhlasu s podáním žádosti a přijetím účelové dotace poskytnuté  
                                Nadací Partnerství (v mezinárodním styku "Czech Environmental   
                                Partnership Foundation - CEPF) 
 
5589/84RM/2014 - Zapojení základní školy do projektu MŠMT, registrační číslo 
                                CZ.1.07/1.2.00/43.0003 
 
5590/84RM/2014 - Písemnost adresovaná Radě města Havířova – Miloslav Vyorálek 
 
5591/84RM/2014 - Žádost o přidělení konkrétního bytu zvláštního určení – bezbariérový byt  
                                –  Irma Pivodová 
 
5592/84RM/2014 - Přijetí dotace z Operačního programu životního prostředí  v rámci  
                                43. výzvy – prioritní osa 7 na projekt „Přírodě blízká zahrada  
                                MŠ Balzacova – Havířov“  
 
5593/84RM/2014 - Smlouva č. 12114853 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního   
                                prostředí na projekt „Snižování spotřeby energie v ZŠ Františka Hrubína     
                                Havířov“ v rámci Operačního programu Životní prostředí 
 
5594/84RM/2014 - Smlouva č. 12122523 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního     
                                prostředí na projekt „Snižování spotřeby energie v ZŠ 1. máje, Havířov“    
                                v rámci Operačního programu Životní prostředí 
 
5595/84RM/2014 - Vyjádření statutárního města Havířova k veřejnému projednání návrhu  
                                změny č. 3 Územního plánu Těrlicko 
 
 
5596/84RM/2014 - Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu změny č. 13 Územního   
                                plánu obce Karviná 
 
5597/84RM/2014 - „Rekonstrukce objektu LUNA na ul. Lidická“ - zahájení otevřeného  
                                řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce  
 
5598/84RM/2014 - „Centrum dopravní výchovy, dětské dopravní hřiště“ – zrušení zadávacího  
                                řízení, zahájení otevřeného řízení na podlimitní veřejnou zakázku  
                                na stavební práce a pověření realizací zadávacího řízení 
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5599/84RM/2014 - Rekonstrukce komunikací ul. V Zátiší a ul. U Hájenky v Havířově - Podlesí   
                                (č. stavby 8056) - zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou   
                                zakázku na stavební práce 
 
5600/84RM/2014 - Žádost Zuzany Vernerové o udělení výjimky při zřizování vyhrazeného  
                                parkovacího místa 
       
5601/84RM/2014 - Dodatek č. 3 ke smlouvě o provozování Útulku pro opuštěné psy a drobná    
                                zvířata v Havířově – Prostřední Suché  
            
5602/84RM/2014 - Realizace Havířovských slavností statutárního města Havířova konaných  
                                ve dnech 5. – 7.9.2014 
 
5603/84RM/2014 - SD/15/OIV/12 - „Parkovací dům Havířov“ – změna člena komise 
 
5604/84RM/2014 - ZPŘ/15/OKS/13 – „Revitalizace zeleně na území statutárního města    
                                Havířov“– rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 
 
5605/84RM/2014 - OŘ/4/OSV/14 - „Rekondičně-ozdravné pobyty v Chorvatsku  
                                v r. 2015-2017“ – rozhodnutí o novém posouzení a hodnocení nabídek 
 
5606/84RM/2014 - Informace z jednání valné hromady společnosti ČSAD Havířov, a.s.  
                                dne 17.6.2014 
 
5607/84RM/2014 - Informativní zpráva z jednání řádné valné hromady Depos  
                                Horní Suchá, a.s.  
 
5608/84RM/2014 - Informativní zpráva o výsledcích veřejnosprávních kontrol 
 
5609/84RM/2014 - Stížnosti – přehled za r. 2013 
 
5610/84RM/2014 - Petice občanů obytného domu Chrpova 2a a 2b v Havířově - Šumbarku 

 
5611/84RM/2014 - Písemnost adresovaná Radě města Havířova – Břetislav Zelina 
 
5612/84RM/2014 - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty do Omiše v Chorvatsku  
                                ve dnech 4. - 7.7. 2014 
          
5613/84RM/2014 - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty do Nizozemska  
                                ve dnech 16. - 20. 6. 2014 
  
5614/84RM/2014 - Schválení pracovní cesty do Českého Krumlova ve dnech 26. – 28.9.2014 
 
 
5615/84RM/2014 - Schválení zahraniční pracovní cesty do partnerského města  
                                Turčianske Teplice na Slovensku 
   
5616/84RM/2014 - OŘ/42/KP/14 - „Nákup cisternové automobilové stříkačky“– rozhodnutí  
                                o výběru nejvhodnější nabídky 
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5617/84RM/2014 - ZPŘ/48/OIV/14 – „Park za KD Radost Havířov – Parkovací stání  
                                 – LOKALITA 1“– rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 
 
5618/84RM/2014 - Podání adresované Radě města Havířova – Tomáš Rejč   
 
5619/84RM/2014 - Areál Merkur – zpracování záměru využití             
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UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ 
z 84. schůze Rady města Havířova, konané dne 23.7.2014 – II.část 

 
5585/84RM/2014 - Evropský týden mobility a Evropský den bez aut 2014 v Havířově________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e   
 
zapojení   města  Havířova  do  Evropského  týdne mobility, který   
se  uskuteční  ve dnech 16.09. - 22.09.2014 a uspořádání Evropského  
dne bez aut dne 19.09.2014 
 
u k l á d á 
 
1. projednat s dopravcem ČSAD Havířov, a.s., poskytnutí bezplatné  
    přepravy na den 19.09.2014 

Z: vedoucí OKS  
T: srpen 2014   
   

2. organizačně zajistit akce k Evropskému týdnu mobility,  
    vč. Evropského dne bez aut 

Z: vedoucí OŠK  
T: září 2014 

          
3. základním školám, jejichž zřizovatelem je město, zorganizovat v rámci  
    Evropského týdne mobility dle jejich možností aktivity zaměřené  
    na předmětnou problematiku  

Z: vedoucí OŠK  
T: září 2014 

                         
p o v ě ř u j e  
 
primátora statutárního města Havířov podpisem Charty 2014 pro Evropský 
týden mobility  
         

Z: vedoucí OŠK  
T: červenec 2014 

      
 
5586/84RM/2014 - Informativní zpráva o využití možnosti výjimky z nejvyššího počtu dětí  
                                a žáků na třídu za školní rok 2013/2014______________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
informativní zprávu o využití výjimky z nejvyššího počtu dětí a žáků  
na třídu za školní rok 2013/2014 dle přílohy č. 1 

 
 



 
 

USNESENÍ 
z 84. schůze Rady města Havířova 

konané dne 23.07.2014 
 

38 

5587/84RM/2014 - Informativní zpráva o „Projektu rozšířené výuky míčových her vybraných   
                                tříd základních škol ve sportovní hale Žákovská (Míčové hry)“ a projektu     
                                „Pohybová výchova“______________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
informativní zprávu o hodnocení „Projektu rozšířené výuky míčových  
her vybraných tříd základních škol ve sportovní hale Žákovská (Míčové hry)“  
a projektu „Pohybová výchova“ dle důvodové zprávy a příloh 

________________________________________________________________________________ 
 
5588/84RM/2014 - Udělení souhlasu s podáním žádosti a přijetím účelové dotace poskytnuté  
                                 Nadací Partnerství (v mezinárodním styku "Czech Environmental   
                                 Partnership Foundation - CEPF)___________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 
 
s podáním žádosti a přijetím účelové dotace příspěvkovou organizací města: 
 
Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvková 
organizace (IČ: 48 80 52 89) 
poskytovatel: Nadace Partnerství (v mezinárodním styku "Czech  
                      Environmental Partnership Foundation - CEPF) 
projekt: Ovoce ze školy 
předpokládaná výše dotace:…………………….…cca 10.000,00 Kč 
financování: v plné výši poskytovatelem dotace 

________________________________________________________________________________ 
 
5589/84RM/2014 - Zapojení základní školy do projektu MŠMT, registrační číslo 
                                CZ.1.07/1.2.00/43.0003____________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a  v ě d o m í 
  
zapojení do projektu ,,Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR, 
vyhlášeným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, registrační 
číslo CZ.1.07/1.2.00/43.0003, bez finanční podpory, příspěvkovou organizací: 
Základní škola Havířov - Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná  
(IČ: 48 80 55 13) 

________________________________________________________________________________ 
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5590/84RM/2014 - Písemnost adresovaná Radě města Havířova – Miloslav Vyorálek_______ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě  d o m í 
 
písemnost pana Miloslava Vyorálka, adresovanou Radě města Havířova ze dne 
12. 6. 2014 dle přílohy č. 1                 
 
s c h v a l u j e 
 
odpověď adresovanou panu Miloslavu Vyorálkovi dle přílohy č. 4  

           
           Z: vedoucí OŠK 
           T: červenec 2014 
________________________________________________________________________________ 
 
5591/84RM/2014 - Žádost o přidělení konkrétního bytu zvláštního určení – bezbariérový byt  
                                 –  Irma Pivodová_________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
přidělení konkrétního bytu zvláštního určení – bezbariérový byt č. 7  
o velikosti 0+1 na ul. Opletalova 607/4 v Havířově-Šumbarku  
paní Irmě Pivodové 

 
 
5592/84RM/2014 - Přijetí dotace z Operačního programu životního prostředí  v rámci  
                                43. výzvy – prioritní osa 7 na projekt „Přírodě blízká zahrada  
                                MŠ Balzacova – Havířov“__________________________________________  
 

Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 
 
s přijetím dotace z Operačního programu životního prostředí v rámci  
43. výzvy – prioritní osa 7 na projekt „Přírodě blízká zahrada  
MŠ Balzacova – Havířov“ 

 
 
5593/84RM/2014 - Smlouva č. 12114853 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního   
                                prostředí na projekt „Snižování spotřeby energie v ZŠ Františka Hrubína     
                                Havířov“ v rámci Operačního programu Životní prostředí______________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
uzavření Smlouvy č. 12114853 o poskytnutí podpory ze Státního fondu 
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životního prostředí na projekt „Snižování spotřeby energie v ZŠ Františka 
Hrubína Havířov“ v rámci Operačního programu Životní prostředí v celkové 
výši 839 613,00 Kč ve znění přílohy 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Pavola Jantoše podpisem 
Smlouvy č.  12114853 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 
prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí 
 

Z: vedoucí OSR 
          T: 7/2014 
               
 
5594/84RM/2014 - Smlouva č. 12122523 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního     
                                prostředí na projekt „Snižování spotřeby energie v ZŠ 1. máje, Havířov“    
                                v rámci Operačního programu Životní prostředí______________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
uzavření Smlouvy č. 12122523 o poskytnutí podpory ze Státního fondu 
životního prostředí na projekt „Snižování spotřeby energie v ZŠ 1. máje, 
Havířov“ v rámci Operačního programu Životní prostředí v celkové výši 
643 044,50 Kč ve znění přílohy 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Pavola Jantoše podpisem 
Smlouvy č.12122523 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 
prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí 
 

Z: vedoucí OSR 
          T: 7/2014 
               
 
5595/84RM/2014 - Vyjádření statutárního města Havířova k veřejnému projednání návrhu  
                                změny č. 3 Územního plánu Těrlicko_________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
vyjádření statutárního města Havířova k veřejnému projednání návrhu změny  
č. 3 Územního plánu Těrlicko v rozsahu přílohy  
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p o v ě ř u j e 
 
primátora statutárního města Havířova Ing. Zdeňka Osmanczyka podpisem 
vyjádření statutárního města Havířova k veřejnému projednání návrhu změny  
č. 3 Územního plánu Těrlicko 
 
u k l á d á 
 
odboru územního rozvoje Magistrátu města Havířova zajistit vypravení 
vyjádření statutárního města Havířova pořizovateli změny Územního plánu 
Těrlicko, tj. Obecnímu úřadu Těrlicko 

Z: vedoucí OÚR  
          T: 28.7.2014 
________________________________________________________________________________ 
                                                        
5596/84RM/2014 - Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu změny č. 13 Územního   
                                plánu obce Karviná______________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
vyjádření statutárního města Havířova k návrhu změny č. 13 Územního plánu 
obce Karviná v rozsahu přílohy 
 
p o v ě ř u j e 
 
primátora statutárního města Havířova Ing. Zdeňka Osmanczyka podpisem 
vyjádření statutárního města Havířova k návrhu změny č. 13 Územního plánu 
obce Karviná 
 
u k l á d á 
 
odboru územního rozvoje Magistrátu města Havířova zajistit vypravení 
vyjádření statutárního města Havířova pořizovateli změny Územního plánu 
obce Karviná, tj. Magistrátu města Karviné, odboru rozvoje  
 

          Z: vedoucí OÚR  
          T: 13.8.2014 
________________________________________________________________________________                                                              
 
5597/84RM/2014 - „Rekonstrukce objektu LUNA na ul. Lidická“ - zahájení otevřeného  
                                řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební  
    práce „Rekonstrukce objektu LUNA na ul. Lidická“ (číslo stavby  
    13058) 
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    rozdělení předmětu plnění na části:   ne 
    následné zakázky (opce):   ne  
 
2. dílčí plnění:     ano (měsíční) 
    poskytnutí zálohy:     ne 
    čerpání dotace:    ne 
    přenesení daňové povinnosti   ne 
 
3. druh zadávacího řízení:   otevřené řízení   
 
4. výši požadované jistoty:   2 000 000,- Kč  
        
5. varianty nabídky:     ne 
 
6. dobu realizace veřejné zakázky:     
    předpokládaný termín zahájení I. etapy: 11/2014 
    termín dokončení I. etapy:   nejpozději do 90    
                                                                          kalendářních dnů ode dne  
                                                                          předání staveniště pro  
                                                                          I. etapu 
 
     předpokládaný termín zahájení II. etapy: 02/2015 
     termín dokončení II. etapy:   nejpozději do 330   
                                                                          kalendářních dnů ode dne  
                                                                          předání staveniště pro  
                                                                          II. etapu 

 
      
 
 
     předpokládaný termín zahájení III. etapy: 03/2016 
     termín dokončení III. etapy:              nejpozději do 210    
                                                                          kalendářních dnů ode dne  
                                                                          předání staveniště pro  
                                                                          III. etapu 
 
7. základní hodnotící kritérium:  nejnižší nabídková cena  
                                                                          v Kč bez DPH 

 
8. ostatní podmínky:      
    - požadavek na předložení pojistné smlouvy s pojistným plněním  
      v minimální výši 100.000.000,- Kč před podpisem smlouvy  
      se zhotovitelem 
    - záruční doba 60 měsíců na celé dílo  
     
9. základní kvalifikační předpoklady:   
    - podle § 53 odst.1 písm. a) až k) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných  
      zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – doklady  
      dle ust. § 53 odst. 3 zákona 
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10. profesní kvalifikační předpoklady:   
      - výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis  
        z jiné obdobné evidence,  pokud je v ní zapsán, 
      - doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu  
        veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské  
        oprávnění či licenci na činnost odpovídající předmětu podnikání 
      - osvědčení o autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění  
        pozdějších předpisů, pro obor pozemní stavby 
           
11. ekonomická a finanční způsobilost:         
      - čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit  
        veřejnou zakázku 
 
12. technické kvalifikační předpoklady:    
       a)  seznam stavebních prací provedených v posledních 5 letech  
            a osvědčení o provedení  min. dvou stavebních prací, jejichž  
            předmětem byla rekonstrukce či výstavba nebo rekonstrukce  
            a výstavba budov občanské vybavenosti ve finančním rozsahu  
            min. 50 mil. Kč bez DPH za každou takovou stavbu 
 
       b) osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci –  čestné prohlášení osoby  
           o její účasti na předmětu veřejné zakázky s jejím vlastnoručním  
           podpisem, osvědčení o vzdělání  osoby ve formě dokladu o ukončení  
           středoškolského, resp. vysokoškolského vzdělání a osvědčení  
           o odborné kvalifikaci osob, přičemž se musí jednat min. o osoby  
           splňující tyto požadavky:  
           - hlavní stavbyvedoucí - min. 10 let praxe na pozici stavbyvedoucího  
             a osvědčení o  autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění  
             pozdějších předpisů, pro obor pozemní stavby 
           - zástupce stavbyvedoucího min. 8 let praxe na pozici     
             stavbyvedoucího 

                  - manažer projektu min. 5 let praxe projektového řízení na pozici  
                    manažera projektu a min. 10 let praxe v řízení stavebních zakázek 

           - osoba s úředním oprávněním zeměměřického inženýra dle § 13  
             odst. 1 písm. a), c) zákona č. 200/1994 Sb., v platném znění (u této  
             kvalifikace nemusí jít o třetí osobu a je možno prokázat i u jedné  
             ze tří shora uvedených osob) 

 
13. jmenování členů hodnotící komise včetně náhradníků 
      člen     náhradník  
      1. Ing. Pavol Jantoš   Ing. Eduard Heczko 
      2. Ing. Radoslav Basel  Ing. Miloš Klimeš 
      3. Ing. Kateřina Mikulová  Zdeněk Konečný 
      4. MUDr. Milan Dlábek  Mgr. Yvona Osmanczyková 
      5. Ing. Miroslav Mynář  Leoš Lukaštík          
       
14. zadávací lhůtu:     100 dnů 
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p o v ě ř u j e  
 
1. hodnotící komisi výkonem funkce komise pro otevírání obálek  
    s nabídkami v rozsahu § 71 a násl. zákona 
 
2. společnost Seller Moravia, IČ: 25829637, posouzením kvalifikace  
    uchazečů v rozsahu § 59 zákona 
 
u k l á d á 
 
zajistit odeslání oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných 
zakázek prostřednictvím společnosti  Seller Moravia, s.r.o.  

 
          Z: vedoucí OIV 
          T: 9/2014 
 
 
5598/84RM/2014 - „Centrum dopravní výchovy, dětské dopravní hřiště“ – zrušení zadávacího  
                                řízení, zahájení otevřeného řízení na podlimitní veřejnou zakázku  
                                na stavební práce a pověření realizací zadávacího řízení________________ 
 

Rada města Havířova 
 
r u š í 
 
zadávací řízení OŘ/39/OIV/14 - „Centrum dopravní výchovy, dětské dopravní 
hřiště“ v souladu s ust. § 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), neboť 
zadavateli byla v zákonné lhůtě doručena pouze jedna nabídka.  
 
s c h v a l u j e 
 
1. zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební  
    práce „Centrum dopravní výchovy, dětské dopravní hřiště“  
    (číslo stavby 6098) 
    rozdělení předmětu plnění na části:  ne 
    následné zakázky (opce):   ne  
 
2. dílčí plnění:     ano (měsíční) 
    poskytnutí zálohy:     ne 
    čerpání dotace:    ne 
    přenesení daňové povinnosti   ne 
 
3. druh zadávacího řízení:   otevřené řízení   
 
4. výši požadované jistoty:   300.000,- Kč  
        
5. varianty nabídky:     ne 
 
6. dobu realizace veřejné zakázky:     
    předpokládané zahájení:   konec srpna 2014 
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     termín dokončení:     nejpozději do 90 dnů od  
                                                                          předání staveniště 
 
7. základní hodnotící kritérium:  nejnižší nabídková cena  
                                                                          v Kč bez DPH 

 
8. ostatní podmínky:      
    - požadavek na předložení pojistné smlouvy s pojistným plněním  
      v minimální výši 15.000.000,- Kč před podpisem smlouvy  
      se zhotovitelem 
    - záruční doba 60 měsíců na celé dílo vč. zeleně 
    - následná povýsadbová péče o zeleň u náhradní výsadby po dobu  
      24 měsíců od předání díla 
 
9. základní kvalifikační předpoklady:   

           - podle § 53 odst.1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,  
             ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) - čestným  
             prohlášením  

10. profesní kvalifikační předpoklady:   
             - výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis  
                z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, 
             - doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu   
               veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské    
               oprávnění či licenci na činnost odpovídající předmětu podnikání,  
               tzn. provádění staveb, jejich změn a odstraňování; oprávnění pro  
               výkon zeměměřičských činností a montáž, 

                                      - osvědčení o autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění  
                                        pozdějších předpisů, pro obor dopravní stavby a pro obor pozemní stavby, 
                                      - oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností podle zákona       
                                        č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů  
                                        souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.  
       

11. ekonomická a finanční způsobilost:         
      - čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit  
        veřejnou zakázku 
 
12. technické kvalifikační předpoklady:     

             - seznam stavebních prací, provedených v posledních 5 letech,  
               které odpovídají předmětu této veřejné zakázky, včetně jedné stavby  
               obdobného charakteru v minimální hodnotě 3,5 mil. Kč bez DPH/1  
               stavba a dvou staveb budov občanské vybavenosti v minimální  
                hodnotě 2,5 mil. Kč bez DPH/1 stavba. 

             Jestliže jedna reference splňuje více požadavků zadavatele na         
             referenční zakázky, lze tuto referenci použít pro prokázání všech  
             bodů specifikovaných výše. V tomto případě je však nutné ze strany  
             dodavatele dostatečně specifikovat, které požadavky danou referencí   
             prokazuje a v jakém rozsahu.    
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13. jmenování členů komise pro otevírání obálek včetně náhradníků  
      členové        
      1. Ing. Pavol Jantoš     
      2. Ing. Radoslav Basel     
      3. Ing. Monika Medková (administrátor)   
      Náhradníci – Ing. Eduard Heczko, Ing. Miloš Klimeš,  
      pí. Lenka Hučínová (administrátor)  

       
14. jmenování členů hodnotící komise včetně náhradníků 
      člen     náhradník  
      1. Ing. Pavol Jantoš   Ing. Eduard Heczko 
      2. Ing. Radoslav Basel  Ing. Miloš Klimeš 
      3. Mgr. Magda Švédíková  Ing. Lenka Krejčová 
      4. Ing. Miroslav Mynář  Ing. Petr Boháček          
      5. Ing. Monika Medková  pí. Lenka Hučínová         
                                                                administrátor VZ 
 
15. zadávací lhůtu:     100 dní 
 
16. odůvodnění veřejné zakázky dle § 156 zákona ve znění přílohy č. 2  
 
p o v ě ř u j e  
 
společnost VIOLETTE, s.r.o., se sídlem Tovární 1197/42a,  
Olomouc-Hodolany, IČ: 29242126, realizací zadávacího řízení  
na veřejnou zakázku „Centrum dopravní výchovy, dětské dopravní hřiště“ 
v rozsahu § 151 zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů; a posouzením kvalifikace uchazečů v rozsahu § 59  
a násl.zákona 
 
u k l á d á 
 
1. zajistit odeslání oznámení o zrušení zadávacího řízení prostřednictvím  
    společnosti VIOLETTE, s.r.o.  
 

          Z: vedoucí OIV 
T: do 2 pracovních     
     dnů ode dne   
     rozhodnutí  

                                                    zadavatele o   
                                                    zrušení  
                                                    zadávacího     
                                                    řízení  
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2. zajistit odeslání oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku   
    veřejných zakázek prostřednictvím společnosti VIOLETTE, s.r.o. 

 
          Z: vedoucí OIV 

                                               T: do 2 pracovních   
                                                    dnů ode dne    
                                                    rozhodnutí  
                                                    zadavatele o    
                                                    zrušení     
                                                    zadávacího   
                                                    řízení 

  
 
5599/84RM/2014 - Rekonstrukce komunikací ul. V Zátiší a ul. U Hájenky v Havířově - Podlesí   
                                (č. stavby 8056) - zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou   
                                zakázku na stavební práce_________________________________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební  
    Práce „Rekonstrukce komunikací ul. V Zátiší a ul. U Hájenky  
    v Havířově - Podlesí“ (č.stavby 8056) 
 
    rozdělení předmětu plnění na části: ne 
    následné zakázky (opce):  ne  
 
2. dílčí plnění:    ano (měsíční) 
    poskytnutí zálohy:   ne 
    čerpání dotace:   ne 
    přenesená daňová povinnost:  ne 
 
3. formu zadávacího řízení:  zjednodušené podlimitní řízení  
 
4. výši požadované jistoty:  150.000 Kč 
 
5. odeslání výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace těmto zájemcům:  
    EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1 - Nové Město,  
    IČO: 45274924 
    STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČO: 60838744 
    JANKOSTAV s.r.o., Štěpaňákova 31/714, 719 00 Ostrava-Kunčice,  
    IČO: 25855581 
    ALPINE Bau CZ a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 - Nusle,  
    IČO: 02604795 
    STASEKO PLUS s.r.o., Kytlická 780, 190 00 Praha 9 - Prosek,  
    IČO: 25853473 
 
6. varianty nabídky:   ne 
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7. dobu realizace veřejné zakázky:  
    předpokládané zahájení:  září 2014 
    termín ukončení:   nejpozději do 75 dnů ode dne předání   
              staveniště    
 
8. základní hodnotící kritérium:            nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH 
 
9. ostatní podmínky:      
    - požadavek na předložení pojistné smlouvy s pojistným plněním    
      v minimální výši 9.000.000,- Kč před podpisem smlouvy se zhotovitelem 
    - záruční doba v délce 60 měsíců 
    - bankovní záruka ve výši 200.000 Kč za řádné provedení díla ke krytí  
      finančních nároků   objednatele vzniklých z důvodu porušení povinností  
      zhotovitele (zejména zákonné či   smluvní  sankce a pokuty, náhrada škody,  
      apod.) 
 
10. základní kvalifikační předpoklady:  
      - v rozsahu § 53 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,  
        ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – zákonem požadovanými   
        doklady 
 
11. profesní kvalifikační předpoklady:  
      a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, či výpis    
          z jiné obdobné evidence, pokud je v ní uchazeč zapsán. 
      b) doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu   
          veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské  
          oprávnění či licenci   
      c) doklad osvědčující odbornou způsobilost: 
          - osvědčení o autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších    
             předpisů, v oboru dopravní stavby pro stavbyvedoucího, 
 
12. technické kvalifikační předpoklady:  
      - seznam stavebních prací provedených v posledních 5 letech a osvědčení    
        objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších stavebních prací  
        v seznamu uvedených, přičemž zadavatel požaduje předložení min. 3    
        osvědčení o provedení stavební práce týkající se výstavby nebo  
        rekonstrukce komunikací nebo zpevněných ploch (komunikace, chodníky,  
        parkoviště, cyklostezky, apod.) v min. hodnotě 3.500.000 Kč  
        bez DPH/1 stavba  
      - osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci stavbyvedoucího -          
         autorizovaný inženýr nebo technik v oboru dopravní stavby s minimální  
         5-ti letou praxí v oboru dopravní stavby 
 
13. ekonomickou a finanční způsobilost:       
      - čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou  
        zakázku 
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14.  jmenování členů Hodnotící komise, včetně náhradníků: 
                                            člen:     náhradník: 

Ing. Pavol Jantoš   Ing. Eduard Heczko 
Ing. Radoslav Basel   Ing. Kateřina Mikulová 
Ing. et Ing. Petr Boháček  Ing. Miroslav Mynář 
Mgr. Marek Vlachopulos  Zdeněk Konečný 
Miroslav Švancar   Roman Tyl 

 
15. zadávací lhůtu:             90 dnů  
 
p o v ě ř u j e  
 
1. hodnotící komisi výkonem funkce komise pro otevírání obálek s nabídkami  
    v rozsahu § 71 a násl. zákona 
 
2. hodnotící komisi posouzením kvalifikace uchazečů v rozsahu § 59  
    a násl. zákona  
 
3. společnost  SELLER MORAVIA, s.r.o., IČ: 25829637, realizací tohoto  
    zadávacího řízení v rozsahu ust. § 151 zákona  
 
u k l á d á 
 
zajistit zahájení zadávacího řízení prostřednictvím společnosti SELLER 
MORAVIA, s.r.o. 

Z: vedoucí OIV 
          T: 07/2014 
 
 
5600/84RM/2014 - Žádost Zuzany Vernerové o udělení výjimky při zřizování vyhrazeného  
                                parkovacího místa________________________________________________ 
       

Rada města Havířova 
 
b e r e  n a  v ě d o m í 
 
žádost paní Zuzany Vernerové, byt. Havířov – Šumbark, Mládí 1101/12, o 
udělení výjimky z usnesení Rady města Havířova č. 5184/77/10 ze dne 
23.6.2010 pro povolení zvláštního užívání místní komunikace za účelem zřízení 
vyhrazeného parkování na parkovišti místní komunikace ul. Mládí pro její 
vozidlo s parkovacím průkazem O 7, dle přílohy č. 1 
 
n e s c h v a l u j e  
 
udělení výjimky z Podmínek pro povolování zvláštního užívání místní 
komunikace za účelem zřízení vyhrazeného parkování pro držitele průkazu ZTP 
a ZTP/P na území města Havířova schválených usnesením Rady města 
Havířova č. 5184/77/10 ze dne 23.6.2010, za účelem zřízení vyhrazeného 
parkování na parkovišti místní komunikace ul. Mládí v Havířově – Šumbarku 
pro vozidlo s parkovacím průkazem O 7 žadatelky Zuzany Vernerové. 

________________________________________________________________________________ 
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5601/84RM/2014 - Dodatek č. 3 ke smlouvě o provozování Útulku pro opuštěné psy a drobná    
                                zvířata v Havířově – Prostřední Suché_______________________________  
            

Rada města Havířova     
 
s c h v a l u j e  
 
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě č. 1421/OKS/2009 o provozování Útulku pro 
opuštěné psy a drobná zvířata v Havířově – Prostřední Suché dle přílohy, 
kterým se mění podmínky pro zajištění provozování Útulku pro opuštěné psy  
a drobná zvířata v Havířově – Prostřední Suché 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem Dodatku č. 3  
ke smlouvě č. 1421/OKS/2009 o provozování Útulku pro opuštěné psy  
a drobná zvířata v Havířově - Prostřední Suché 

 
          Z: vedoucí OKS 
          T: 08/2014 
________________________________________________________________________________ 
 
5602/84RM/2014 - Realizace Havířovských slavností statutárního města Havířova konaných  
                                ve dnech 5. – 7.9.2014_____________________________________________ 
 

Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e 
 
realizaci konání Havířovských slavností statutárního města Havířova ve dnech 
5.-7.9.2014 Městským kulturním střediskem Havířov, dle důvodové zprávy a 
dle upravené přílohy 

    
p o v o l u j e  
 
prodloužení produkce konání  Havířovských slavností 2014  dne 5.9.2014 od 
22.00 hod.  do 24.00 hod., dne 6.9.2014 od 00,00 hod. do 01.30 hod., od 22.00 
do 24.00 hod., dne 7.9.2012 od 00.00 hod. do 01.00 hod.. 

 
          Z: ředitelka  
                                                                                                                           MKS Havířov 
          T: 8.9.2014 
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5603/84RM/2014 - SD/15/OIV/12 - „Parkovací dům Havířov“ – změna člena komise________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
změnu usnesení č. 3961/57RM/2013 ze dne 15.5.2013 v části  
„s c h v a l u j e“ v bodě 3. jmenování komise pro jednání se zájemci v rámci 
soutěžního dialogu pro výběr řešení veřejné zakázky  
SD/15/OIV/12 – „Parkovací dům Havířov“ tak, že namísto  
Ing. Petra Smrčka bude členem komise Ing. Pavol Jantoš 

 
 
5604/84RM/2014 - ZPŘ/15/OKS/13 – „Revitalizace zeleně na území statutárního města    
                                Havířov“– rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky__________________ 
 

Rada města Havířova 
 
r o z h o d l a  
 
1. o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku  
    ZPŘ/15/OKS/13 - „Revitalizace zeleně na území statutárního města Havířov“  
    společnosti Údržba pozemků, a. s., se sídlem 736 01   
    Havířov-Prostřední Suchá, Dělnická 883/46, IČO: 286 20 968,  
    s  nabídkovou cenou 810.121 Kč bez DPH (980.246,41 Kč vč. DPH) 
 
2. o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky ZPŘ/15/OKS/13  
    – „Revitalizace zeleně na území statutárního města Havířov“ takto:   
 
    2. místo: ZAHRADY R+R – realizace a údržba zahrad s.r.o., se sídlem  
                   739 24  Krmelín, Stará cesta 700, IČO: 278 22 737,  
                   s nabídkovou cenou 819.607 Kč (991.724 Kč vč. DPH) 
    3. místo: SYNERGY SOLUTION s.r.o., se sídlem 130 00   
                   Praha-Žižkov, Kubelíkova 1224/42,  IČO: 286 22 740,   
                   s nabídkovou cenou 1.120.676 Kč (1.356.018 Kč vč.DPH) 
    4. místo: AWT Rekultivace a.s., se sídlem 735 64   
                   Havířov – Prostřední Suchá, Dělnická 41/884,  
                    IČO: 476 76 175 
     5. místo: Petr Vykrut – ZAHRADNÍ SLUŽBY, se sídlem  
                    700 30  Ostrava-Hrabůvka, U Haldy 1616/68,  
                    IČO: 471 65 006 
     6. místo: Zámecký dvůr s. r. o., se sídlem 736 01  Havířov-Bludovice,   
                    U Statku 301/1, IČO: 278 34 395 
     7. místo: Ostravské městské lesy a zeleň, s. r. o., se sídlem  
                    700 30  Ostrava-Zábřeh, A. Brože 2/3124, IČO: 258 16 977 
 
p o v ě ř u j e 
 
Ing. Pavola Jantoše, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem 
oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, smlouvy s vybraným uchazečem  
a dalších dokumentů souvisejících s ukončením zadávacího řízení 



 
 

USNESENÍ 
z 84. schůze Rady města Havířova 

konané dne 23.07.2014 
 

52 

ZPŘ/15/OKS/13 – „Revitalizace zeleně na území statutárního města Havířov“ 
 
u k l á d á 
 
1. zveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 

 
          Z: vedoucí OPS 
          T: 30.7.2014 
 

2. předložit smlouvu k podpisu 
 
          Z: vedoucí OKS 
          T: 8/2014 
 
 
5605/84RM/2014 - OŘ/4/OSV/14 - „Rekondičně-ozdravné pobyty v Chorvatsku  
                                 v r. 2015-2017“ – rozhodnutí o novém posouzení a hodnocení nabídek____ 
 

Rada města Havířova 
 
r o z h o d l a  
 
o novém posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku OŘ/4/OSV/14  
- „Rekondičně-ozdravné pobyty v Chorvatsku v r. 2015-2017“,   
neboť na základě údajů uvedených v protokolu o jednání komise pro posuzení 
kvalifikace dle přílohy č. 1 a ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek  
dle přílohy č. 2 dospěla k závěru, že: 
 
1. komise pro posouzení kvalifikace řádně neposoudila prokázání  
    kvalifikace uchazečů  
 
2. hodnotící komise řádně neposoudila nabídky, hodnotila nabídky,  
    které nesplnily požadavky zadavatele uvedené v zadávacích  
    podmínkách, a porušila tak postup stanovený ust. § 76  

                                    odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění  
                                    pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 
 

j m e n u j e  
 

pro nové posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku OŘ/4/OSV/14  
- „Rekondičně-ozdravné pobyty v Chorvatsku v r. 2015-2017“ tyto členy 
hodnotící komise včetně náhradníků: 
 
         člen:      náhradník: 
      1. Ing. Eduard Heczko  Ing. Pavol Jantoš  
      2. Ing. Yveta Břízová  Bc. Lucie Kácalová 
      3. Miroslava Lepíková  Bc. Jana Páleníková, DiS. 
      4. Karla Nožičková   Mgr. Vladimíra Hoferiková 
      5. Ing. Jiří Zapletal   Mgr. Antonín Hajdušek 
      6. Lucie Jonsztová, DiS.  Mgr. Kateřina Kavková  
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p o v ě ř u j e 
 
1. hodnotící komisi posouzením kvalifikace uchazečů v rozsahu  
    § 59 a násl. zákona  
 
2. společnost Dobrá zakázka s.r.o., IČO: 28631595, dle ust. § 151  
    zákona dokončením zadávacího řízení na veřejnou zakázku  
    OŘ/4/OSV/14 - „Rekondičně-ozdravné pobyty v Chorvatsku  
    v r. 2015-2017“  
 
3. Ing. Daniela Pawlase, náměstka primátora pro sociální rozvoj,  
    podpisem příkazní smlouvy se společností Dobrá zakázka s.r.o.,  
    IČO: 28631595, na dokončení zadávacího řízení na veřejnou zakázku  
    OŘ/4/OSV/14 - „Rekondičně-ozdravné pobyty v Chorvatsku  
    v r. 2015-2017“  
 
u k l á d á 
 
předložit příkazní smlouvu se společností Dobrá zakázka s.r.o., IČO: 28631595, 
k podpisu 
 

                                                                                             Z: vedoucí OSV 
                                                                                                                T: 07/2014 
________________________________________________________________________________ 
 
5606/84RM/2014 - Informace z jednání valné hromady společnosti ČSAD Havířov, a.s.  
                                dne 17.6.2014____________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
vzít na vědomí  zprávu z jednání valné hromady společnosti ČSAD Havířov, 
a.s. dne 17.6.2014 dle důvodové zprávy 
 

________________________________________________________________________________ 
 
5607/84RM/2014 - Informativní zpráva z jednání řádné valné hromady Depos  
                                Horní Suchá, a.s._________________________________________________  
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
vzít na vědomí  informativní zprávu zástupce města o průběhu jednání řádné 
valné hromady společnosti Depos Horní Suchá, a.s., IČ: 47677287, se sídlem 
Solecká 1321/1, 735 35 Horní Suchá, konané dne 6.6.2014, dle důvodové 
zprávy     

________________________________________________________________________________                                                             



 
 

USNESENÍ 
z 84. schůze Rady města Havířova 

konané dne 23.07.2014 
 

54 

5608/84RM/2014 - Informativní zpráva o výsledcích veřejnosprávních kontrol_____________  
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
informativní zprávu o výsledcích veřejnosprávních kontrol provedených 
oddělením kontroly MMH ve druhém čtvrtletí roku 2014, dle přílohy č. 1 a plán 
kontrolní činnosti oddělení kontroly MMH, dle přílohy č. 2.                     

                     
 
5609/84RM/2014 - Stížnosti – přehled za r. 2013_______________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
informaci o stížnostech podaných Magistrátu města Havířova a Městské policii 
Havířov v roce 2013 dle důvodové zprávy 

________________________________________________________________________________ 
                                                          
5610/84RM/2014 - Petice občanů obytného domu Chrpova 2a a 2b v Havířově-Šumbarku____ 

 
Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
petici  občanů obyvatel domu Chrpova 2a a 2b v Havířově Šumbarku 
doručenou dne 19.6. 2014 (příloha č. 1) a vyjádření k petici  (příloha č. 2). 

________________________________________________________________________________                                                          
 
5611/84RM/2014 - Písemnost adresovaná Radě města Havířova – Břetislav Zelina__________ 
             

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
písemnost ze dne 12.6.2014, adresovanou Radě města Havířova, ve znění  
dle přílohy 

________________________________________________________________________________ 
 
5612/84RM/2014 - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty do Omiše v Chorvatsku  
                                ve dnech 4. - 7.7. 2014_____________________________________________  
          

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a  v ě d o m í 
 
zprávu ze zahraniční pracovní cesty do Omiše v Chorvatsku  
ve dnech 4. – 7. července 2014, dle důvodové zprávy 

________________________________________________________________________________  
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5613/84RM/2014 - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty do Nizozemska  
                                ve dnech 16. - 20. 6. 2014___________________________________________ 
  

Rada města Havířova 
 
b e r e  n a  v ě d o m í 
 
zprávu ze zahraniční pracovní cesty náměstka primátora pro sociální rozvoj 
města Bc. Daniela Pawlase do Nizozemska, která se uskutečnila  
ve dnech 16. – 20. června 2014 v rámci projektu „Sociálně odpovědné 
municipality 2020“, dle důvodové zprávy 

 
 
5614/84RM/2014 - Schválení pracovní cesty do Českého Krumlova ve dnech 26. – 28.9.2014__ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
pracovní cestu Ing. Jana Vincence, předsedy Klubu přátel hornického muzea, 
pobočky Havířov na 18. Setkání hornických měst a obcí České republiky ve 
dnech 26. – 28. září 2014 v Českém Krumlově 

________________________________________________________________________________ 
 
5615/84RM/2014 - Schválení zahraniční pracovní cesty do partnerského města  
                                Turčianske Teplice na Slovensku____________________________________ 
   

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
na základě pozvání vedení partnerského města Turčianske Teplice na 
Slovensku na jubilejní 25. ročník mezinárodního folklórního festivalu 
„Bukovinské stretnutia a Hornoturčianske dožinkové slávnosti“  
zahraniční pracovní cestu p. Vojtěchu Kozákovi a p. Miroslavu Polakovi,  
členům Zastupitelstva města Havířova ve dnech 22. – 24.8.2014 

________________________________________________________________________________ 
 
5616/84RM/2014 - OŘ/42/KP/14 - „Nákup cisternové automobilové stříkačky“– rozhodnutí  
                                o výběru nejvhodnější nabídky_____________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
r o z h o d l a  
 
1. o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku OŘ/42/KP/14  
    - „Nákup cisternové automobilové stříkačky“ společnosti WISS CZECH s r.o.,    
    se sídlem 763 63  Halenkovice, Halenkovice 10, IČO: 29305934,  
    s nabídkovou cenou 6.954.233,00 Kč vč. DPH (5.747.300,00 Kč bez DPH) 
 
2. o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky OŘ/42/KP/14  
    - „Nákup cisternové automobilové stříkačky“ takto:   
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    2. místo: LUING PYREX, spol. s. r. o., se sídlem 736 01  Havířov-Město,    
                   Marxova 372/6, IČO: 646 08 484, s  nabídkovou cenou   
                   7.001.786,00 Kč vč. DPH (5.786.600,00 Kč bez DPH) 
 
p o v ě ř u j e 
 
Ing. Zdeňka Osmanczyka, primátora města, podpisem oznámení o výběru 
nejvhodnější nabídky, smlouvy s vybraným uchazečem a dalších dokumentů 
souvisejících s ukončením zadávacího řízení OŘ/42/KP/14 - „Nákup cisternové 
automobilové stříkačky“ 
 
u k l á d á 
 
1. odeslat oznámení o výběru nejvhodnější nabídky uchazečům 

  
Z: vedoucí OPS 

          T: 30.7.2014 
 

2. předložit smlouvu k podpisu      
Z: vedoucí KP 

          T: 8/2014 
 

3. ekonomickému odboru zapracovat zvýšení výdajů na pořízení cisternové  
    automobilové stříkačky ve výši 454.233 Kč  do návrhu úprav rozpočtu III.  
    na rok 2014 

 
 
5617/84RM/2014 - ZPŘ/48/OIV/14 – „Park za KD Radost Havířov – Parkovací stání  
                                – LOKALITA 1“– rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky___________ 
 

Rada města Havířova 
 
r o z h o d l a  
 
1. o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku ZPŘ/48/OIV/14  
    – „Park za KD Radost Havířov – Parkovací stání – LOKALITA 1“  
    společnosti Porr a. s., se sídlem 110 00  Praha – Nové Město,  
    Václavské náměstí 837/11, IČO: 430 05 56, s  nabídkovou  
    cenou 3.744.285,85 Kč bez DPH (4.530.585,88 Kč vč. DPH) 
 
2. o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky ZPŘ/48/OIV/14 – „Park  
    za KD Radost Havířov – Parkovací stání – LOKALITA 1“ takto:   
 

                  2. místo: AWT Rekultivace a.s., se sídlem 735 64   
                                 Havířov – Prostřední Suchá, Dělnická 884/41, IČO: 476 76 175,   
                                 s nabídkovou cenou 3.845.222,55 Kč ( 4.652.719,29 Kč vč. DPH) 
                   
                   3. místo: ALPINE Bau CZ a.s.(dříve DESILMARO, a.s.), se sídlem  
                                 140 00  Praha 4 - Nusle, Hvězdova 1716/2b,  IČO: 026 04 795,                      
                                 s nabídkovou cenou 4.112.779,27 Kč (4.976.462,92 Kč vč. DPH) 
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p o v ě ř u j e 
 
Ing. Pavola Jantoše, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem 
oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, smlouvy s vybraným uchazečem  
a dalších dokumentů souvisejících s ukončením zadávacího řízení 
ZPŘ/48/OIV/14 – „Park za KD Radost Havířov – Parkovací stání  
– LOKALITA 1“ 

 
u k l á d á 
 
1. zveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 

 
          Z: vedoucí OPS 
          T: 30.07.2014 
 

2. předložit smlouvu k podpisu 
 

          Z: vedoucí OIV 
          T: 8/2014 
________________________________________________________________________________ 
 
5618/84RM/2014 - Podání adresované Radě města Havířova – Tomáš Rejč________________   
 

Rada města Havířova 
 
b e r e  n a  v ě d o m í 
 
e-mailové podání pana Tomáše Rejče ze 21.6.2014, dle přílohy  

 
 
5619/84RM/2014 - Areál Merkur – zpracování záměru využití___________________________        
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l  u j e 
 
zpracování projektového záměru na případné budoucí využití areálu Merkur 
v Havířově – Podlesí   

Z: Ing. Pavol Jantoš 
T: 9/2014 

 
      
 
         
 
 
…………………………….....                                                 ...…..…….……………………... 
 
Ing. Zdeněk OSMANCZYK                                  Ing. Eduard HECZKO 
primátor města       náměstek pro ekonomiku  

a správu majetku  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UUU   SSS   NNN   EEE   SSS   EEE   NNN   ÍÍÍ   
z 85. schůze Rady města Havířova 

konané dne 8.8.2014 

 
v zasedací místnosti Rady města Havířova 

na Magistrátu města Havířova 
ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město 

ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Č.jed.    KP/60 901/Miš/2014 
 
V Havířově dne 8.8.2014 
Zapsala:  Vladimíra Mikulášová, referent oddělení kancelář primátora 
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PPŘŘEEHHLLEEDD  UUSSNNEESSEENNÍÍ 
přijatých na 85. schůzi Rady města Havířova, konané dne 8.8.2014  

 
 
5620/85RM/2014 - Určení ověřovatele zápisu pro 85. schůzi RMH, konanou dne 8.8.2014 
                                 
5621/85RM/2014 - Schválení programu 85. schůze RMH, konané dne 8.8.2014 
 
5622/85RM/2014 - OŘ/49/OIV/14 - „Chodník podél komunikace I/11, Havířov – Těrlicko“  
                                (stavba č. 2093) - rozhodnutí o vyloučení uchazeče a o výběru nejvhodnější 
                                Nabídky 
 
5623/85RM/2014 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova 
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UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ 
z 85. schůze Rady města Havířova, konané dne 8.8.2014  

 
5620/85RM/2014 - Určení ověřovatele zápisu pro 85. schůzi RMH, konanou dne 8.8.2014____ 
                                 

Rada města Havířova  
  
u r č u j e  
 
jako ověřovatele zápisu z 85. schůze Rady města Havířova,  
konané dne 8.8.2014                                                                          

                                                                                                              Ing. Pavola JANTOŠE 
________________________________________________________________________________ 
 
5621/85RM/2014 - Schválení programu 85. schůze RMH, konané dne 8.8.2014_____________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
program 85. schůze Rady města Havířova, konané dne 8.8.2014 dle návrhu  

________________________________________________________________________________ 
 
5622/85RM/2014 - OŘ/49/OIV/14 - „Chodník podél komunikace I/11, Havířov – Těrlicko“  
                                (stavba č. 2093) - rozhodnutí o vyloučení uchazeče a o výběru nejvhodnější 
                                nabídky_________________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
v y l u č u j e 
 
ze zadávacího řízení OŘ/49/OIV/14 - „Chodník podél komunikace I/11, 
Havířov - Těrlicko “ (stavba č. 2093) společnost MEROPS, spol. s r.o., se 
sídlem Strojnická 374, 735 42 Český Těšín, IČO: 25394282, pro nesplnění 
kvalifikace v požadovaném rozsahu z důvodů uvedených v příloze č. 1 
 
r o z h o d l a  
 

    1. o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku OŘ/49/OIV/14 -     
        „Chodník podél komunikace I/11, Havířov - Těrlicko“ (stavba č. 2093)  
        od společnosti NOSTA, s.r.o., se sídlem Svatopluka Čecha 2088/13,  
        741 01 Nový Jičín, IČO: 47671416, s nabídkovou cenou 10.314.000 Kč  
        bez DPH (3.618.038,80 Kč bez DPH pro část na území města Havířova,  
        6.695.961,20 Kč bez DPH pro část na území obce Těrlicko,  
        celkem 12.479.940 Kč vč. DPH) 

 
    2. o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky OŘ/49/OIV/14 - „Chodník podél    
        komunikace I/11, Havířov - Těrlicko“ (stavba č. 2093) takto:   
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   2. místo: ALPINE Bau CZ a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4,  
                  IČO: 02604795, s  nabídkovou cenou 11.608.388,60 Kč bez DPH 
                  (4.093.714,23 Kč bez DPH  pro část na území města Havířova,  
                  7.514.674,33 Kč bez DPH pro část na území obce Těrlicko) 
  
   3. místo: EUROVIA CS, a.s., se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1,  
                  IČO: 45274924, s nabídkovou cenou 11.785.195,61 Kč bez DPH    
                  (4.610.385,66 Kč bez DPH pro část na území města Havířova,  
                  7.174.809,95 Kč bez DPH pro část na území obce Těrlicko) 

 
p o v ě ř u j e 
 
Ing. Pavola Jantoše, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem 
smlouvy na realizaci veřejné zakázky OŘ/49/OIV/14 - „Chodník podél 
komunikace I/11, Havířov - Těrlicko“ (stavba č. 2093)  
 
u k l á d á 
 
1. zajistit odeslání rozhodnutí o vyloučení a o výběru nejvhodnější nabídky  
    na veřejnou zakázku OŘ/49/OIV/14 - „Chodník podél komunikace I/11,  
    Havířova - Těrlicko“ (stavba č. 2093) uchazečům prostřednictvím  
    společnosti VIOLETTE, s.r.o.                                            

Z: vedoucí OIV 
          T: 08/2014 
 

2. předložit smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky OŘ/49/OIV/14 –  
    „Chodník podél komunikace I/11, Havířova - Těrlicko“ (stavba č. 2093)       
    k podpisu    

Z: vedoucí OIV 
          T: 08/2014 
 
 
5623/85RM/2014 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova___________ 
 

Rada města Havířova  
  
b e r e   n a   v ě d o m í  
  
informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova, které budou 
řešeny v rámci pracovního pořádku Magistrátu města Havířova 

 
 
 
 
 
 
………………………………….....                                                 ...…..…….……………………... 
 
Ing. Zdeněk OSMANCZYK     Ing. Eduard HECZKO  
primátor města        náměstek pro ekonomiku  
         a správu majetku  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UUU   SSS   NNN   EEE   SSS   EEE   NNN   ÍÍÍ   
z 86. schůze Rady města Havířova 

konané dne 20.8.2014 

 
v zasedací místnosti Rady města Havířova 

na Magistrátu města Havířova 
ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město 

ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Č.jed.    KP/61 776/Miš/2014 
 
V Havířově dne 26.08.2014 
Zapsala:  Vladimíra Mikulášová, oddělení kancelář primátora 
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PPŘŘEEHHLLEEDD  UUSSNNEESSEENNÍÍ 
přijatých na 86. schůzi Rady města Havířova, konané dne 20.8.2014  

 
 
5624/86RM/2014 - Určení ověřovatele zápisu pro 86. schůzi RMH, konanou dne 20.8.2014 
                                 
5625/86RM/2014 - Schválení ověření zápisu z 84. a 85. schůze Rady města Havířova 
 
5626/86RM/2014 - Schválení programu 86. schůze RMH, konané dne 20.8.2014 
 
5627/86RM/2014 - Kontrola plnění usnesení RMH 
 
5628/86RM/2014 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a  

upevnění  veřejného pořádku ve městě Havířově, navýšení rozpočtovaných 
prostředků pro městskou policii 

         
5629/86RM/2014 - Zrušení usnesení RMH č. 5000/75RM/2014  
 
5630/86RM/2014 - Uzavření dodatku ke Smlouvě o výpůjčce č. 2308/MP/2012 se společností    
                                RPG Byty, s.r.o. 
          
5631/86RM/2014 - Vyřazení a prodej osobního automobilu z majetku Městské policie Havířov                 
 
5632/86RM/2014 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 
 
5633/86RM/2014 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí nájmu  

bytů 
 

5634/86RM/2014 - Ubytovací řád Ubytovny Střední 3, Havířov – Šumbark, včetně postupu  
při posuzování žádostí občanů o ubytování   

           
5635/86RM/2014 - Mimořádné přidělení jiného obecního bytu – Zdenka Šperková         
 
5636/86RM/2014 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 2054/2, k.ú. Bludovice 
 
5637/86RM/2014 - Záměr směny pozemků a zřízení pozemkové služebnosti  

k.ú. Havířov-město 
 
5638/86RM/2014 - Záměr převodu části pozemku parc.č. 4365, k.ú. Havířov-město 
 
5639/86RM/2014 - Prodej části pozemku parc.č. 113/1, k.ú.  Bludovice- změna podmínek 
 
5640/86RM/2014 - Komunikační kampaň pod názvem „Zelený Havířov“ a heslem „Stejní  

cestující, jiné myšlení“ k využívání systému městské hromadné dopravy 
v Havířově (MHD) 

 
5641/86RM/2014 - Nabídka na odkoupení nemovitých věcí od spol. Asental Business, s.r.o. 
 
5642/86RM/2014 - Vypořádání dokončených stok v rámci stavby: „Odkanalizování Havířova  
                                 – městská část Bludovice“ 
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5643/86RM/2014 - Zánik služebnosti provozování veřejného záchodu 
 
5644/86RM/2014 - Majetkové vypořádání se Svazkem měst a obcí okresu Karviná 
 
5645/86RM/2014 - Vynětí majetku z hospodaření příspěvkových organizací 
 
5646/86RM/2014 - Vyjádření k návrhu člena ZMH Mgr. Jiřího Jekla na zrušení usnesení  

ZMH ze dne 7. 4. 2014 č. 1121/25ZM/2014 
 
5647/86RM/2014 - Záměr prodloužení pronájmu pozemků  parc.č. 2219, 331/1, 3704, 3726/1,  
                                k.ú.  Havířov – město, parc.č. 2996/32, k.ú. Bludovice 

 
5648/86RM/2014 - Výpůjčka části pozemku parc.č. 144, k.ú. Bludovice 
             
5649/86RM/2014 - Výpůjčka části  stavby silnice umístěné na pozemku parc.č. 596/15,  

k.ú. Bludovice v rámci stavby „Chodník podél komunikace I/11  
Havířov – Těrlicko“           

 
5650/86RM/2014 - Změna účelu pronájmu části pozemku parc.č. 257/1, k.ú. Bludovice a části  
                                pozemku parc.č. 1374/63, k.ú. Šumbark 
 
5651/86RM/2014 - Uzavření pachtovních smluv na provozování sítí v areálu Dukla 
 
5652/86RM/2014 - Záměry pronájmu části nemovité věci 
 
5653/86RM/2014 - Pronájmy částí nemovitých věcí  
 
5654/86RM/2014 - Žádost o souhlas s podnájmem a s umístěním sídla společnosti 
           
5655/86RM/2014 - Souhlas zřizovatele k pronájmu části nemovité věci 
 
5656/86RM/2014 - Převod nájmu části nemovité věci z důvodu prodeje závodu  

– p. Anna Vrkočová 
 
5657/86RM/2014 - Vyřazení neupotřebitelného majetku ve správě organizačního  
                                odboru MMH                      
 
5658/86RM/2014 - Udělení souhlasu s přijetím věcného daru příspěvkovou organizací                  
                                 zřízenou statutárním městem Havířov  
 
5659/86RM/2014 - Žádost příspěvkové organizace o souhlas s převodem finančních  

prostředků z rezervního fondu do fondu investičního 
 
5660/86RM/2014 - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty ředitelky ZŠ Moravská  
 
5661/86RM/2014 - Zahájení školního roku 2014/2015 v 1. třídách základních škol, jejichž 

zřizovatelem je statutární město Havířov 
 
5662/86RM/2014 - Realizace studia „Akademie III. věku v Havířově v letech 2014-2016"  

– výběr dodavatele 
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5663/86RM/2014 - Budoucí financování Ozdravných pobytů žáků ZŠ v rámci projektu  
“Dýchejme zdravě“  
 

5664/86RM/2014 - Žádost Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, 
o změnu účelu poskytnuté dotace 

 
5665/86RM/2014 - Návrh na úpravu a doplnění čerpání Fondu veřejně prospěšných aktivit  

v roce 2014  
 
5666/86RM/2014 - Schválení Plánů rozvoje příspěvkových organizací zřízených statutárním  

městem Havířov 
 
5667/86RM/2014 - Rozpočtový výhled města Havířova na léta 2015 a 2016 
 
5668/86RM/2014 - 1. úprava odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2014        
 
5669/86RM/2014 - Obecně závazná vyhláška o stanovení podmínek k výkonu práce řidiče  

taxislužby na území města Havířova 
 
5670/86RM/2014 - Žádost paní Judity Procházkové o udělení výjimky při zřizování  

vyhrazeného parkovacího místa 
 
5671/86RM/2014 - Odběr a zneškodnění odpadu sesbíraného v rámci činnosti pracovníků  

          na veřejně prospěšné práce - zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
 
5672/86RM/2014 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1336/OIV/13 na stavbu č. 10020  

„Snižování spotřeby energie ZŠ Františka Hrubína, Havířov“   
 
5673/86RM/2014 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1375/OIV/13 na stavbu č. 10021  

„Snižování spotřeby energie ZŠ 1. máje, Havířov“   
 
5674/86RM/2014 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1337/OIV/2013 na stavbu č. 10018  

- „Snižování spotřeby energie ZŠ Žákovská, Havířov“  
 
5675/86RM/2014 - VZ/19/OIV/14 „Odkanalizování částí města Havířova – III. etapa, Životice 

Prostřední Suchá – ul. Hornosušská a Protější – TDI + BOZP“- uzavření  
Dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě č. 468/OIV/2014 
 

5676/86RM/2014 - ZPŘ/54/OIV/14 – „Rekonstrukce komunikací ul. V Zátiší a ul. U Hájenky  
v Havířově – Podlesí“ (č. stavby 8056) – rozhodnutí o výběru nejvhodnější 
nabídky 

          
5677/86RM/2014 - Navýšení finančních prostředků výdajové části rozpočtu OJ 16 pro r. 2014  
 
5678/86RM/2014 - Podání žádosti o dotaci na projekt „Cyklostezka Havířov – Žermanická  

přehrada“ z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 
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5679/86RM/2014 - Žádost o dotaci na projekty „Rekonstrukce ZŠ Zelená, Havířov“  
a „Rekonstrukce MŠ Občanská, Havířov“ v rámci programu  
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR „Rozvoj výukových  
kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými 
celky“ 

 
5680/86RM/2014 - Smlouva o spolupráci při provozování digitálního povodňového plánu 
 
5681/86RM/2014 - Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje příloha  

č. 1 Obecně závazné vyhlášky č. 3/2012, změněné a doplněné obecně 
závaznou vyhláškou č. 7/2013, o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru,přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů  

 
5682/86RM/2014 - Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se zrušuje obecně závazná  

vyhláška č. 9/2011, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací 
přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního 
herního systému  

 
5683/86RM/2014 - Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku z ubytovací kapacity   

 
5684/86RM/2014 - Vyjádření statutárního města Havířova k opakovanému veřejnému  

projednání návrhu Územního plánu Václavovice 
 
5685/86RM/2014 - Souhlas s podáním a přijetím účelových dotací, věcného a sponzorského  

daru  
 
5686/86RM/2014 - Souhlas s přijetím věcných darů  
 
5687/86RM/2014 - Souhlas zřizovatele příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko  

Havířov s převodem finančních prostředků z rezervního fondu do fondu 
investičního, s pořízením investičního majetku a s realizací investiční akce  

 
5688/86RM/2014 - OŘ/4/OSV/14 – „Rekondičně-ozdravné pobyty v Chorvatsku v r. 2015  

– 2017“ – rozhodnutí o vyloučení uchazečů a o zrušení zadávacího řízení 
           
5689/86RM/2014 - Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady – změna stanov a závěrečný  

účet za rok 2013 
            
5690/86RM/2014 - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty do Zagorje ob Savi ve Slovinsku  

ve dnech 31. 7. - 3. 8. 2014  
           
5691/86RM/2014 - Zahraniční pracovní cesta do města Ustroň v Polsku 
 
5692/86RM/2014 - Protest proti demolici nádraží v Havířově 
 
5693/86RM/2014 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova 
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UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ 
z 86. schůze Rady města Havířova, konané dne 20.8.2014  

 
5624/86RM/2014 - Určení ověřovatele zápisu pro 86. schůzi RMH, konanou dne 20.8.2014___ 
                                 

Rada města Havířova  
  
u r č u j e  
 
jako ověřovatelku zápisu z 86. schůze Rady města Havířova,  
konané dne 20.8.2014                                                                           

Alici HEGYI  
________________________________________________________________________________ 
 
5625/86RM/2014 - Schválení ověření zápisů z 84. a z 85. schůze Rady města Havířova_______ 
 

Rada města Havířova  
 
b e r e   n a   v ě d o m í   
 
zprávu ověřovatelů zápisů z 84. schůze Rady města Havířova,  
konané dne 23.7.2014 a z 85. schůze Rady města Havířova,  
konané dne 8.8.2014 

 
 
5626/86RM/2014 - Schválení programu 86. schůze RMH, konané dne 20.8.2014____________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
program 86. schůze Rady města Havířova, konané dne 20.8.2014  
dle upravené přílohy  

________________________________________________________________________________ 
 
5627/86RM/2014 - Kontrola plnění usnesení RMH_____________________________________ 
 

Rada města Havířova 
  
b e r e   n a   v ě d o m í   
  
zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova  
 
s c h v a l u j e 
 
prodloužení termínů splnění usnesení: 

 
4829/72RM/2013 Smlouvy o výpůjčce a budoucích smlouvách o zřízení 

věcného břemene ve prospěch společnosti  
RWE GasNet, s.r.o. 

4830/72RM/2013 Zřízení věcných břemen ve prospěch spol. RWE 
GasNet, s.r.o._ 
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5260/78RM/2014 Výpůjčka pozemků parc.č.  3928, 3929, 3930,   
k.ú. Havířov - město 

5313/79RM/2014 Smlouva o výpůjčce a budoucí  smlouvě o zřízení 
pozemkové služebnosti ve prospěch  spol. RWE 
GasNet, s.r.o. 

5314/79RM/2014 Zřízení věcného břemene ve prospěch spol. RWE 
GasNet, s.r.o. 

5585/84RM/2014 Evropský týden mobility a Evropský den bez aut 2014 
v Havířově 

5521/83RM/2014 Realizace rekonstrukce světelného signalizačního 
zařízení „RENETA“ - zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu 

5585/84RM/2014 Evropský týden mobility a Evropský den bez aut 2014 
v Havířově 

 
v y p o u š t í 

 
4995/74RM/2014 Havířovská teplárenská společnost, a.s. a Technické 

služby Havířov a.s. - stanovení termínu a programu 
jednání jediného akcionáře v působnosti valné hromady    

5198/77RM/2014 Pronájem části pozemku parc.č. 2752/1,  
k.ú. Havířov-město 

5264/78RM/2014 Upřesnění rozsahu věcného břemene k přeložkám 
distribuční soustavy VN a NN, na pozemcích v k.ú. 
Šumbark 

5269/78RM/2014 Snížení výměry pronajaté části nemovité věci 
5315/79RM/2014 Zřízení služebnosti ve prospěch spol. RPG Byty, s.r.o. 
5401/80RM/2014 Výsledek veřejných soutěží Obecný záměr pronájmu 

části nemovité věci 
5468/80RM/2014 Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného 

akcionáře v působnosti valné hromady - Změna stanov 
5499/83RM/2014 Zřízení věcných břemen ve prospěch spol. ČEZ 

Distribuce, a.s. 
5500/83RM/2014 Zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch spol. 

PODA a.s. 
5513/83RM/2014 Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje na ozdravené pobyty     
5520/83RM/2014 Společný nákup elektrické energie a zemního plynu na 

rok 2015 - zahájení zadávacího řízení na nadlimitní 
veřejnou zakázku 

5540/84RM/2014 Záměry statutárního města Havířova pronajmout byty 
5541/84RM/2014 Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města 

Havířova 
5583/84RM/2014 Žádost příspěvkových organizací o souhlas s převodem 

finančních prostředků z rezervního fondu do fondu 
investičního 

5590/84RM/2014 Písemnost adresovaná Radě města Havířova – Miloslav 
Vyorálek 

5593/84RM/2014 Smlouva č. 12114853 o poskytnutí podpory ze Státního 
fondu životního prostředí na projekt „Snižování 
spotřeby energie v ZŠ Františka Hrubína Havířov“ 
v rámci Operačního programu Životní prostředí 

5594/84RM/2014 Smlouva č. 12122523 o poskytnutí podpory ze Státního 
fondu životního prostředí na projekt „Snižování 
spotřeby energie v ZŠ 1. máje, Havířov“ v rámci 
Operačního programu Životní prostředí 
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5595/84RM/2014 Vyjádření statutárního města Havířova k veřejnému 
projednání návrhu změny č. 3 Územního plánu Těrlicko 

5596/84RM/2014 Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu změny 
č. 13 Územního plánu obce Karviná 

5598/84RM/2014 „Centrum dopravní výchovy, dětské dopravní hřiště“  
– zrušení zadávacího řízení, zahájení otevřeného řízení 
na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a 
pověření realizací zadávacího řízení 

5599/84RM/2014 Rekonstrukce komunikací ul. V Zátiší a ul. U Hájenky 
v Havířově - Podlesí (č. stavby 8056) - zahájení 
zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na 
stavební práce  

5616/84RM/2014 OŘ/42/KP/14 - „Nákup cisternové automobilové 
stříkačky“ – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 

 
 
5628/86RM/2014 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku  
                                a upevnění  veřejného pořádku ve městě Havířově, navýšení   
                                rozpočtovaných prostředků pro městskou policii______________________ 
         

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku  
a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově a tím navýšení rozpočtu  
MP Havířov na rok 2014: 
a) ve výši 150 000,- Kč na úhradu poskytovaných služeb elektronických    
    komunikací pro přenos dat z městského kamerového dohlížecího systému 
b) ve výši 19 000,- navýšení spoluúčasti VZ/41/MP/14 – Rozšíření MKDS  
    o tři kamerové body v lokalitě Šumbark 
uložit vedoucímu ekonomického odboru zapracovat uvedené čerpání z Fondu 
pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného 
pořádku ve městě Havířově (dále jen FB) ve výši 169 000,-Kč do návrhu úprav 
rozpočtu III. na rok 2014 a zapracovat prostředky ve výši 169 000,- Kč  
do výdajů rozpočtu OJ-12 

 
Z: vedoucí EO  

          T: 9/2014 
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5629/86RM/2014 - Zrušení usnesení RMH č. 5000/75RM/2014___________________________  
 

Rada města Havířova 
 
r u š í  
 
usnesení RMH č. 5000/75RM/2014 ze dne 5. 3. 2014 ve věci schválení 
VZ/01/MP/14 – Revitalizace městského kamerového dohlížecího  
systému – vyhlášení výběrového řízení  

________________________________________________________________________________ 
 
5630/86RM/2014 - Uzavření dodatku ke Smlouvě o výpůjčce č. 2308/MP/2012 se společností   
                                RPG Byty, s.r.o._________________________________________________ 
 
                                Rada města Havířova 

 
s c h v a l u j e  
 
uzavření dodatku ke Smlouvě o výpůjčce č. 2308/MP/2012 o výpůjčce části 
obytných domů na ul. Jarošova 860/17 a 859/19, Havířov – Šumbark,  
ve vlastnictví RPG Byty, s.r.o., k umístění kamerového bodu u restaurace Bivoj 
pro Městskou policii Havířov, za podmínek: 
- na dobu neurčitou s podmínkou umístit na uvedené nemovitosti části  
  kamerového systému 
- výpovědní lhůta tři měsíce 
- po ukončení trvání smlouvy vypůjčitel odstraní kamerový systém  
  na vlastní náklady a uvede místo umístění na budově do původního stavu 

 
p o v ě ř u j e 
 
Ing. Zdeňka Osmanczyka, primátora města, podpisem dodatku ke smlouvě 

________________________________________________________________________________ 
 
5631/86RM/2014 - Vyřazení a prodej osobního automobilu z majetku Městské policie Havířov                 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e   
 
vyřazení přebytečného majetku - osobního automobilu Škoda Roomster 
1,6i/77kW, RZ 5T6 6116, rok výroby 2008, ujeto 250 tis. Km, pořizovací cena 
475 000 Kč z majetku Městské policie Havířov formou prodeje na protiúčet 
v rámci veřejné zakázky č. VZ/60/MP/14 „Dodání 1 ks osobního automobilu a 
výkup 1 ks osobního automobilu“ 

________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 



 
 

USNESENÍ 
z 86. schůze Rady města Havířova 

konané dne 20.08.2014 
 

10 

5632/86RM/2014 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova_______________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
přidělení bytu příslušného čísla uvedeným žadatelům  
 
- č. 43, o velikosti 1+2, na ulici Uzavřená 1014/13 Havířov- Město  
   Monice Blažkové 
- č. 5, o velikosti 1+2, na ulici Dukelská 681/5a Havířov- Šumbark  
   Josefu Bangovi 
- č. 3, o velikosti 0+1, na ulici Mánesova 980/32 Havířov- Město   
   Jaromíru Štaigerovi 
- č. 3, o velikosti 0+1, na ulici Na Nábřeží 765/123 Havířov- Město 
    Dominiku Jurčovi 
- č. 2 o velikosti 0+1 na ulici Studentská 1154/6   Havířov- Podlesí  
   Pavlu Kaczurovi 
- č. 2, o velikosti 0+1, na ulici Studentská 1153/8 Havířov- Podlesí  
   Evě Czechowiczové  
- č. 72, o velikosti 0+1 na ulici Mládežnická 1562/7 Havířov – Podlesí  
   Jarmile Klečkové 
- č. 4, o velikosti 1+1, na ulici Jaroslava Vrchlického 1468/38,  
   Havířov – Podlesí Pavlu Chrápkovi 
- č. 10 o velikosti 1+1, na ulici Na Nábřeží 610/95, Havířov – Město  
   Janě Bystroňové 
- č. 55, o velikosti 0+2, na ulici Kubelíková 1316/10, Havířov – Podlesí  
   Ing. Martině Bittové 
- č. 2, o velikosti 0+2, na ulici Petra Bezruče 1543/9, Havířov – Podlesí  
   Monice Otavové  
- č. 7, o velikosti 1+2, na ulici J.A.Komenského 286/15,  Havířov – Město  
   Tomáši Krpcovi 
- č. 8, o velikosti 1+2, na ulici Na Nábřeží 765/123, Havířov – Město  
   Davidu Motlochovi  
- č. 3, o velikosti 1+2, na ulici Marie Pujmanové 1113/6, Havířov – Šumbark  
   Janu Vráblíkovi 
- č. 10, o velikosti 1+2, na ulici Marie Pujmanové 1113/6, Havířov – Šumbark  
   Petře Pyrchalové  
- č. 7, o velikosti 1+2, na ulici Marie Pujmanové 1112/4 , Havířov – Šumbark  
   Vítězslavu Nováčkovi 
- č. 10, o velikosti 1+2, na ulici Marie Pujmanové 1112/4 , Havířov – Šumbark  
   Kataríně Kozubjakové 
- č. 7 o velikosti 1+2, na ulici Mládí 1100/10 , Havířov – Šumbark  
   Jiřině Hloušové  
- č. 16, o velikosti 1+2, na ulici Mládí 1100/10 , Havířov – Šumbark  
   Miroslavě Hloušové 
- č. 20, o velikosti 1+2, na ulici Mládí 1143/20 , Havířov – Šumbark  
   Stanislavě Jakšlové 
- č. 2, o velikosti 1+2 II.Ktg., na ulici Dukelská 695/11c , Havířov – Šumbark  
   Terezii Gažíkové 
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- č. 1, o velikosti 1+3, na ulici Slovanská 1218/4 , Havířov – Město  
   Petře Suché 
- č. 6, o velikosti 1+3, na ulici Konzumní 385/20 , Havířov – Šumbark  
   Daniele Fáberové 
- č. 14, o velikosti 1+3, na ulici Emy Destinnové 1167/1a, Havířov – Šumbark  
   Kateřině Čermákové 
- č. 9, o velikosti 1+3, na ulici Jedlová 495/6 , Havířov – Šumbark  
   Davidu Chmielovi 
- č. 18, o velikosti 1+3, na ulici V.K.Klicpery 286/1 , Havířov – Šumbark  
   Josefu Kotasovi 
- č. 11, o velikosti 1+3, na ulici Generála Svobody 279/26 , Havířov – Šumbark  
   Nikol Hurychové 
- č. 1, o velikosti 1+4, na ulici Komunardů 983/4 , Havířov – Město  
   Miroslavě Novotné 
- č. 119, o velikosti 0+2, na ulici Střední 504/3 , Havířov – Šumbark  
   Renátě Sábellové 
- č. 161, o velikosti 0+2, na ulici Střední 504/3 , Havířov – Šumbark  
   Renátě Halaxové 
- č. 4, o velikosti 1+2 II.Ktg.  na ulici Dukelská 694/11b , Havířov – Šumbark  
   Karlu Vackovi 
- č. 4, o velikosti 1+3, na ulici Plynárenská 667/9 , Havířov – Prostřední Suchá  
   Milanu Pulkovi 
- č. 1, o velikosti 1+3, na ulici Moravská 477/39 , Havířov – Šumbark  
   Jiřině Carasové 
- č. 2, o velikosti 1+3, na ulici Obránců míru 1193/10 , Havířov – Šumbark  
   Janu Žigovi 
- č. 7, o velikosti 1+4, na ulici Švabinského 994/5 , Havířov – Město  
   Karolíně Mendlík Winklerové 
 
p o v ě ř u j e 
 
MRA s.r.o., k uzavření nájemních smluv s výše uvedenými žadateli  

  
  Z: ředitel MRA s.r.o. 
  T: 1.9.2014 
________________________________________________________________________________ 
 
5633/86RM/2014 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí  nájmu  

bytů____________________________________________________________ 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města přidělených MRA, s.r.o.  
    jednotlivým nájemcům v období od  1.8.2014  na  základě  samostatného    
    usnesení rady města, dle přílohy č.1  
2. podání výpovědí  nájmu bytů v zastoupení MRA, s.r.o., dle přílohy č. 2,    
    z důvodu dluhu na nájemném nebo jiného porušení povinností nájemce 
 
 
 



 
 

USNESENÍ 
z 86. schůze Rady města Havířova 

konané dne 20.08.2014 
 

12 

b e r e   n a   v ě d o m í  
 
1. dohody o splátkách dlužného nájemného a služeb dle přílohy č. 3  
2. prominuté poplatky z prodlení dle přílohy č. 4 
3. přehled nadlimitního počtu osob dle přílohy č. 5 

________________________________________________________________________________   
 
5634/86RM/2014 - Ubytovací řád Ubytovny Střední 3, Havířov – Šumbark, včetně postupu  

při posuzování žádostí občanů o ubytování___________________________   
           

Rada města Havířova  
  
s c h v a l u j e 
 
1. s účinnosti od 1.11.2014 Ubytovací řád Ubytovny Střední 3,  
    Havířov - Šumbark dle Přílohy č. 1   
 
2. Postup při posuzování žádostí občanů o ubytování dle Přílohy č. 2  
     
u k l á d á  
 
1. MRA, s.r.o. zavést tento Ubytovací řád na Ubytovně Střední 3,  
    Havířov - Šumbark s účinnosti od 1.11.2014       
                                                   

   Z: ředitel MRA, s.r.o.  
                                                                 T: 1.11.2014 
 
2. Odboru sociálních věcí MMH, MRA, s.r.o. a Městské policii Havířov     
    v rámci činnosti Ubytovny Střední 3, Havířov – Šumbark řídit se Postupem  
    při posuzování žádostí občanů o ubytování    
       

          Z: vedoucí OSV MMH, 
                 ředitel MRA, s.r.o., 

                                                                                                                      ředitel MP 
                                                                                                 T: od 1.10.2014 
________________________________________________________________________________   
 
5635/86RM/2014 - Mimořádné přidělení jiného obecního bytu – Zdenka Šperková__________         
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
mimořádné přidělení jiného obecního jednopokojového nebo dvoupokojového 
bytu  se smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou města  
pro příslušné období v lokalitě Havířov - Šumbark  p. Zdence Šperkové,   
t.b. Generála Svobody 266/15, Havířov - Šumbark pod podmínkou, že nájemní 
smlouva bude se jmenovanou uzavřena v souladu s platnými Zásadami      

_______________________________________________________________________________ 
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5636/86RM/2014 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 2054/2, k.ú. Bludovice_________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit záměr prodeje pozemku parc.č. 2054/2, k.ú.  Bludovice, zahrada  
o výměře 350 m2, paní Evě Slawinské, bytem Národní třída 96, 736 01  
Havířov – Město, za účelem zřízení zahrady u rodinného domu  
za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za jeho zpracování 
neschválit záměr prodeje pozemku parc.č. 2054/2, k.ú.  Bludovice, zahrada  
o výměře 350 m2, manželům Eduardu a Editě Kravčíkovým,  
bytem Havraní 14, Havířov – Bludovice, za účelem rozšíření vstupu  
u rodinného domu za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu  
za jeho zpracování 

________________________________________________________________________________ 
 
5637/86RM/2014 - Záměr směny pozemků a zřízení pozemkové služebnosti  

k.ú. Havířov-město_______________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
zřízení služebnosti k pozemkům v majetku města, a to parc.č. 942, 952 a 951/1,  
k.ú. Havířov-město spočívající v právu umístit okapový chodník, chodník pro 
požární únik z objektu, k oprávněným nemovitostem na pozemcích parc.č. 931, 
932, 934, a 935, k.ú. Havířov-město, chodníky vybudovat, udržovat, provádět 
jejich nezbytné opravy ve prospěch: společnosti AUTO TOMAN, s.r.o., 
Havířov, Dlouhá 65, IČ: 47974915, za smluvní úhradu ve výši 1000,- Kč  
včetně DPH  
 
d o p o r u č u j e    
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit záměr směny pozemků v k.ú. Havířov-město v majetku statutárního 
města Havířov, a to část pozemků parc.č. 952 o výměře cca 270 m2, parc.č. 
951/1 o výměře cca 110 m2, celkem cca 380 m2za část pozemku v majetku 
společnosti AUTO TOMAN, s.r.o., Havířov, Dlouhá 65, IČ: 47974915, a to 
parc.č. 930 o výměře cca 260 m2 s tím, že směna bude provedena na základě 
GP a případný cenový rozdíl společnost AUTO TOMAN, s.r.o.  
městu uhradí 
 
zřízení pozemkové služebnosti ve prospěch oprávněného, statutárního města 
Havířov k části pozemku parc.č. 930,  k.ú. Havířov-město v majetku povinného 
společnosti AUTO TOMAN, s.r.o., Havířov, Dlouhá 65, IČ: 47974915, 
spočívající v umístění pěší komunikace za jednorázovou úhradu ve výši 1 000,- 
Kč včetně DPH 

________________________________________________________________________________ 
 



 
 

USNESENÍ 
z 86. schůze Rady města Havířova 

konané dne 20.08.2014 
 

14 

5638/86RM/2014 - Záměr převodu části pozemku parc.č. 4365, k.ú. Havířov-město_________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
   
Zastupitelstvu města Havířova  
neschválit záměr převodu  části pozemku parc.č. 4365 o výměře cca 2 420  m2 
v kat. území Havířov-město paní Helen Barrett, bytem 76 Dryden street, 
Yokine, WA 6060, Austrálie 

________________________________________________________________________________ 
 
5639/86RM/2014 - Prodej části pozemku parc.č. 113/1, k.ú.  Bludovice - změna podmínek____ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e   
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit změnu usnesení č. 1110/25ZM/2014 ze dne 7.4.2014 ve věci prodeje 
části pozemku parc.č. 113/1, k.ú. Bludovice společnosti Revize plynu 
HOŘAVKA s.r.o. se sídlem Havířov-Podlesí, Kubelíkova 1323/1a,  
IČ: 29453933 za účelem výstavby administrativní a komerční budovy,  
a to v bodě c), e), f), g), i) ve výši smluvní pokuty z původní  
částky 1.000.000,- Kč na částku 500.000,- Kč, ostatní schválené podmínky 
prodeje se nemění 

________________________________________________________________________________ 
 
5640/86RM/2014 - Komunikační kampaň pod názvem „Zelený Havířov“ a heslem „Stejní  

cestující, jiné myšlení“ k využívání systému městské hromadné dopravy 
v Havířově (MHD)________________________________________________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
účast statutárního města Havířova na komunikační kampani dopravce ČSAD 
Havířov a.s.  „Zelený Havířov“ od 1.9.2014 v rozsahu dle důvodové zprávy  
a přílohy č. 3 a 4 tohoto materiálu 
 
p o v ě ř u j e 
 
Ing. Evu Wojnarovou, tiskovou mluvčí, a p. Naďu Czechovou, referentku 
odboru komunálních služeb, spoluprací s dopravcem ČSAD Havířov a.s.  
na komunikační kampani „Zelený Havířov“ 
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5641/86RM/2014 - Nabídka na odkoupení nemovitých věcí od spol. Asental Business, s.r.o.___ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova 
vzít na vědomí nabídku spol. Asental Business, s.r.o., na prodej nemovitých 
věcí ze dne 13. 6. 2014 
neschválit odkoupení nemovitých věcí od vlastníka spol. Asental Business, 
s.r.o., IČ: 27769135: 
 
1. pozemek  parc. č. 322, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 148 m2 
    budova č. p. 617, stavba občanského vybavení na pozemku parc. č. 322,  
2. pozemek parc. č. 323, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 132 m2 
    budova č. p. 618, stavba občanského vybavení na pozemku parc. č. 323,  
    vše v k.ú. Šumbark, za kupní cenu ve výši 3 650 000 Kč 

________________________________________________________________________________ 
 
5642/86RM/2014 - Vypořádání dokončených stok v rámci stavby: „Odkanalizování Havířova  
                                 – městská část Bludovice“_________________________________________ 
           

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e   
 
Zastupitelstvu města Havířova   
schválit v rámci stavby č. 4034 „Odkanalizování Havířova – městská část 
Bludovice“, dle geometrických plánů zřízení pozemkové služebnosti inženýrské 
sítě spočívající v umístění, vedení, provozování a udržování kanalizační stoky, 
ve prospěch oprávněného statutárního města Havířova, v rozsahu dle 
geometrického zaměření,  k pozemkům povinných a v hodnotách pozemkových 
služebností níže uvedených: 
 
1. k.ú. Bludovice, parc.č. 1388/10, 1389 v rozsahu 115,16 m2  
    dle GP č. 3784 – 50/2013, včetně ochranného pásma a 2 ks šachtic 
    povinný: Zdeněk Březina, Větrná 702/9, Havířov - Bludovice 
    hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice,  
    tj. (125,- Kč x 115,16) + (2 x 500,- Kč) = 15.395,- Kč 
 
2. k.ú. Bludovice, parc.č. 1390 v rozsahu 40,72 m2 dle GP č. 3784 – 50/2013,  
    včetně ochranného pásma  
    povinný: Mgr. Lenka Březinová, Slezská 2138/114, Praha 3 
                   Michaela Březinová, Slezská 2138/114, Praha 3 
    hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2  
    tj. (125,- Kč x 40,72) = 5.090,- Kč 
 
3. k.ú. Bludovice, parc.č. 1414/11 v rozsahu 106,98 m2  
    dle GP č. 3784 – 50/2013,  
    včetně ochranného pásma a 2 ks šachtic 
    povinný: Ladislav Grabovský a Alžběta Grabovská, Dlouhá 155/92, Horní   
                   Těrlicko, 735 42 Těrlicko 
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    hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice,  
    tj. (125,- Kč x 106,98) + (2 x 500,- Kč) = 14.373,- Kč 
 
4. k.ú. Bludovice, parc.č. 1414/12 v rozsahu 19,52 m2  
    dle GP č. 3784 – 50/2013,  včetně ochranného pásma  
    povinný: MUDr. Milan Dlábek a Mgr. Yvona Dlábková,  
                   U Stromovky 420/70, Havířov-Město 
    hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2  
    tj. (125,- Kč x 19,52) = 2.440,- Kč 
 
5. k.ú. Bludovice, parc.č. 1414/13 v rozsahu 1,27 m2 dle GP č. 3784 – 50/2013,  
    včetně ochranného pásma  
    povinný: Zdeněk Březina (spoluvlastnický podíl ¼), Větrná 702/9,  
                   Havířov - Bludovice a  
                   Anna Březinová (spoluvlastnický podíl ¾), Větrná 635/5,  
                   Havířov - Bludovice 
    hodnota pozemkové služebnosti:  125,-Kč/m2 tj. (125,- Kč x 1,27) = 159,- Kč 
 
6. k.ú. Havířov - město, parc.č. 4832 v rozsahu 117,03 m2  
    dle GP č. 1954 - 50/2013, včetně ochranného pásma a 2 ks šachtic 
    povinný: Vladislav Kožusznik, Mezidolí 1344/14 Havířov - Město,  
    hodnota pozemkové služebnosti:  125,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice,  
    tj. (125,- Kč x 117,03) + (2 x 500,- Kč) = 15.629,- Kč 
 
7. k.ú. Havířov - město, parc.č. 4906 v rozsahu 298,63 m2  
    dle GP č. 1954 - 50/2013, včetně ochranného pásma a 3 ks šachtic 
    povinný: Karel Fukala a Pavla Fukalová, Formanská 1353/3,  
                   Havířov - Město,  
    hodnota pozemkové služebnosti:  125,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice,  
    tj. (125,- Kč x 298,63) + (3 x 500,- Kč) = 38.829,- Kč 
 
8. k.ú. Havířov - město, parc.č. 4811/9 v rozsahu 19,08 m2  
    dle GP č. 1953 - 50/2013, včetně ochranného pásma a 1 ks šachtic 
    povinný: Michaela Havlasová, Hlavní třída 229/74, Havířov Město, podíl  ½ 
                   Marek Komender, Petřvaldská 449/47d, Havířov–Šumbark, pod. ½ 
    hodnota pozemkové služebnosti:  125,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice,  
     tj. (125,- Kč x 19,08) + 500,- Kč = 2.885,- Kč 
 
9. k.ú. Havířov - město, parc.č. 4781/2 v rozsahu 174,94 m2  
    dle GP č. 1952 - 50/2013, včetně ochranného pásma a 2 ks šachtic 
    povinný: Jaromír Sáňka a Michaela Sáňková, Na Důlňáku 1544/5b,  
                   Havířov - Město,  
    hodnota pozemkové služebnosti:  125,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice,  
    tj. (125,- Kč x 174,94) + (2 x 500,- Kč) = 22.868,- Kč 
 
10. k.ú. Havířov - město, parc.č. 4163, 4165 v rozsahu 42,26 m2  
      dle GP č. 1951 - 50/2013, včetně ochranného pásma a 1 ks šachtic 
      povinný: Anna Zawadzká, Na Fojtství 1435/6, Havířov - Město,  
      hodnota pozemkové služebnosti:  125,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice,  
      tj. (125,- Kč x 42,26) + 500,- Kč = 5.783,- Kč 
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11. k.ú. Bludovice, parc.č. 1229/3 v rozsahu 3,61 m2 dle GP č. 3779 - 50/2013,  
     včetně ochranného pásma  
     povinný: RNDr. Janina Folwarczná,Selská 401/27, Havířov - Bludovice 
     hodnota pozemkové služebnosti:  125,-Kč/m2 
      tj. 125,- Kč x 3,61,- Kč = 451,- Kč 
 
12. k.ú. Bludovice, parc.č. 1205/5 v rozsahu 223,71 m2  
      dle GP č. 3780 – 50A/2013,  
      včetně ochranného pásma a 2 ks šachtic 
      povinný: Ing. Jan Kotula, U Statku 301/1, Havířov - Bludovice,  
      hodnota pozemkové služebnosti:  125,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice,  
       tj. (125,- Kč x 223,71) + (2 x 500,- Kč) = 28.964,- Kč  
 
13. k.ú. Bludovice, parc.č. 1205/3 v rozsahu 97,8 m2 dle GP č. 3780–50B/2013,  
      včetně ochranného pásma  
      povinný: Ing. Karel Kotula a Mgr. Alena Kotulová, Selská 1348/33a,    
                     Havířov-Bludovice,  
      hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2  
      tj. 125,- Kč x 97,8 = 12.225,- Kč  
 
14. k.ú. Bludovice, parc.č. 646/7 v rozsahu 13,21 m2 dle GP č. 3781–50A/2013,  
      včetně ochranného pásma  
      povinný: Ing. Karel Válek, Karolíny Světlé 1369/4, Havířov - Podlesí,  
      hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2  
      tj. 125,- Kč x 13,21 = 1.651,- Kč  
 
15. k.ú. Bludovice, parc.č. 646/8 v rozsahu 268,86 m2  
      dle GP č. 3781 – 50A/2013,  
      včetně ochranného pásma  
      povinný: Ota Sittek, 739 37 Horní Bludovice č.p. 282  
      hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2  
      tj. 125,- Kč x 268,86 = 33.608,- Kč  
 
16. k.ú. Bludovice, parc.č. 1289 v rozsahu 71,64 m2 dle GP č. 3782 - 50/2013,  
      včetně ochranného pásma a 2 ks šachtic 
      povinný:Farní sbor Slezské církve evangelické a.v. v Havířově-Bludovicích,  
                    Selská 428/12, Bludovice, 736 01 Havířov, IČ: 696 24 585 
      hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice,  
       tj. (125,- Kč x 71,64) + (2 x 500,- Kč) = 9.955,- Kč 
 
17. k.ú. Bludovice, parc.č. 1308/1 v rozsahu 377,03 m2  
      dle GP č. 3782 - 50/2013, včetně ochranného pásma a 5 ks šachtic 
      povinný: Místní skupina Polského kulturně – osvětového svazu  
                     v Havířově – Bludovicích,      
      sídlo:  U Zborůvky 438/12, Bludovice, 736 01 Havířov, IČ: 696 24 054  
      hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice,  
       tj. (125,- Kč x 377,03) + (5 x 500,- Kč) = 49.629,- Kč 
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18. k.ú. Bludovice, parc.č. 1329/1 v rozsahu 517,76 m2  
      dle GP č. 3782 - 50/2013, včetně ochranného pásma a 6 ks šachtic 
      povinný:  Moravskoslezský kraj, se sídlem ul. 28. října 2771/117,  
                      702 18 Ostrava, IČ: 708 90 692 zast. Správou silnic   
                      Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se       
      sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, IČ: 000 95 711 
      hodnota pozemkové služebnosti: 100,- Kč s podmínkou pro oprávněného,  
      že po dobu min. 5 let zůstane vlastníkem předmětné inženýrské sítě  
      a provede sanaci narušeného povrchu vzniklou umístěním inženýrské sítě 
    
19. k.ú. Bludovice, parc.č. 1238, 1239, 1267/2, 1268 v rozsahu 368,3 m2 dle GP  
      č. 3783 – 50/2013, včetně ochranného pásma a 4 ks šachtic 
      povinný: Vladislav Němec, U Zborůvky 432/20, Havířov - Bludovice,  
      hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 + 500,-Kč/1 ks šachtice,  
       tj. (125,- Kč x 368,3) + (4 x 500,- Kč) = 48.038,- Kč  
 
20. k.ú. Bludovice, parc.č. 1048/1 v rozsahu 51,52 m2  
      dle GP č. 3781 – 50B/2013, včetně ochranného pásma a  
      k.ú. Havířov – město, parc.č. 4130 v rozsahu 39,12 m2  
      a 1 ks šachtice dle GP č. 1951 - 50/2013, včetně ochranného pásma 
      povinný:  Povodí Odry, státní podnik, sídlo: Varenská 3101/49,  
                      Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 708 90 021 
      hodnota pozemkové služebnosti:  150,-Kč/m2  
      tj. 150,- Kč x 90,64 = 13.596,- Kč + DPH 
 
21. k.ú. Bludovice, parc.č. 1205/7 v rozsahu 9,48 m2  
      dle GP č. 3780 – 50A/2013, včetně ochranného pásma a k.ú. Bludovice,  
      parc.č. 658 v rozsahu 14,75 m2 dle GP č. 3781 – 50A/2013,  
      včetně ochranného pásma 
      povinný: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
      sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ : 013 12 774 
      hodnota pozemkové služebnosti: 1.000,- Kč 

________________________________________________________________________________ 
 
5643/86RM/2014 - Zánik služebnosti provozování veřejného záchodu_____________________ 
 

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit zrušení služebnosti provozování veřejného záchodu k pozemku  
parc. č. 1/5, jehož součástí je stavba občanského vybavení č.p. 1234 na náměstí  
T. G. Masaryka, k.ú. Šumbark, ve vlastnictví spol. HOPL games s.r.o.,  
IČ: 28599195   

________________________________________________________________________________ 
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5644/86RM/2014 - Majetkové vypořádání se Svazkem měst a obcí okresu Karviná__________ 
 

Rada města Havířova 
 
o d k l á d á  
 
projednání návrhu na majetkové vypořádání se Svazkem měst a obcí okresu 
Karviná, IČO: 750 66 611, po zrušení členství statutárního města Havířova  
ke dni 31. 12. 2013 

________________________________________________________________________________  
 
5645/86RM/2014 - Vynětí majetku z hospodaření příspěvkových organizací________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e     
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit 
1. fyzickou likvidaci neupotřebitelných staveb domovních čistíren odpadních  
    vod – čistírny odpadních vod pro ZŠ Frýdecká v Havířově-Bludovicích,  
    rok kolaudace 1997, pořizovací cena 1 008 787,50 Kč, zůstatková 
    cena 496 524,- Kč, a čistírny odpadních vod pro MŠ Občanská  
    v Havířově-Dolní Datyně, rok kolaudace 1999, pořizovací  
    cena 812 389,10 Kč zůstatková cena 418 858,- Kč, a vynětí těchto čistíren  
    odpadních vod z hospodaření příspěvkové organizace Základní škola  
    a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká,  
    příspěvková organizace, IČ: 48805289 
 
2. vynětí   pozemku parc. č. 1423 v k. ú. Havířov-město z hospodaření  
    příspěvkové organizace Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329,  
    okres Karviná, IČ: 62331221 a předání části tohoto pozemku, po zaměření  
    označeného jako parcela č. 1423/2 o výměře 1151 m2, k. ú. Havířov-město,  
    k hospodaření příspěvkové organizaci Základní  
    škola Havířov-Město Gorkého 1/329, okres Karviná, IČ: 62331221  
 
3. fyzickou likvidaci zabudovaných stavebních prvků (klepadlo na koberce,  
    ocelový tvar obráceného písmene „U“ a lavice z ocelových profilů)  
    v celkové pořizovací ceně 5 490,78 Kč), v hospodaření příspěvková  
    organizace SANTÉ – centra ambulantních a pobytových sociálních služeb, 
    IČ: 00847470, umístěných v areálu Stacionáře Lípová v Havířově-Městě 
 
4. změnu příloh č. 1 zřizovacích listin příspěvkové organizace dle bodů č. 1 a 2  
    návrhu usnesení 

________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

USNESENÍ 
z 86. schůze Rady města Havířova 

konané dne 20.08.2014 
 

20 

5646/86RM/2014 - Vyjádření k návrhu člena ZMH Mgr. Jiřího Jekla na zrušení usnesení  
ZMH ze dne 7. 4. 2014 č. 1121/25ZM/2014____________________________ 

 
Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
vzít na vědomí právní rozbor připomínek zastupitele Mgr. Jiřího Jekla 
k uzavření dodatku č. 1 kupní smlouvy č. 1177/OSM/09 v návaznosti  
na použité judikatury Nejvyššího soudu České republiky 
trvat na usnesení Zastupitelstva města Havířova ze dne 7. 4. 2014 
č.1121/25ZM/2014  

________________________________________________________________________________ 
 
5647/86RM/2014 - Záměr prodloužení pronájmu pozemků  parc.č. 2219, 331/1, 3704, 3726/1,  
                                k.ú.  Havířov – město, parc.č. 2996/32, k.ú. Bludovice___________________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
záměr prodloužení pronájmu pozemků  parc.č. 2219, 331/1, 3704, 3726/1,  
k.ú. Havířov – město , 2996/32, k.ú. Bludovice nájemci společnosti  
MS steel s.r.o.,  
sídlo: Michálkovická 2031/109b, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava,  
          IČ: 268 43 854  
účel pronájmu: umístění 5 ks reklamních - informačních cedulí  
                         o rozměrech 2m x 1m 
nájemné: za 1 kus/3.000,- Kč/m2 reklamní plochy/rok 
                tj. 2 m2 x 3.000,- Kč = 6.000,- Kč/panel 
                počet cedulí 5 ks , tj. 5 x 6.000,- Kč = 30.000,- Kč + DPH 
na dobu:  5 let s podmínkou, že v případě realizace investičních akcí,  
                nebo v souvislosti s převodem pozemků na jiného vlastníka bude  
                nájemní vztah ukončen. U informačních cedulí umístěných  
                na pozemcích parc.č. 3704, 3726/1, k.ú. Havířov-  město v případě  
                realizace investiční stavby: „ Dopravní terminál 
                Havířov“ nájemcem provede odstranění na své náklady v termínu  
                do 1 měsíce od zaslání písemné výzvy 

________________________________________________________________________________ 
 
5648/86RM/2014 - Výpůjčka části pozemku parc.č. 144, k.ú. Bludovice____________________ 
           

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
výpůjčku části pozemku parc.č. 144, k.ú. Bludovice o výměře 830 m2  
Tenisovému spolku Podlesí, se sídlem Havířov-Podlesí, Dlouhá třída 1226/44a, 
IČ: 03182134 k již vybudovanému a oplocenému tenisovému kurtu včetně 
zázemí, na dobu určitou 15 let 
 



 
 

USNESENÍ 
z 86. schůze Rady města Havířova 

konané dne 20.08.2014 
 

21 

p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  
o výpůjčce 

                                                                                                       Z: vedoucí OSM 
                                                                                                       T:  31.12.2014 
________________________________________________________________________________ 
 
5649/86RM/2014 - Výpůjčka části  stavby silnice umístěné na pozemku parc.č. 596/15,  

k.ú. Bludovice v rámci stavby „Chodník podél komunikace I/11  
Havířov – Těrlicko“_______________________________________________           

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e   
 
výpůjčku části stavby silnice I. třídy č. I/11, umístěné na pozemku parc.č. 
596/15, k.ú. Bludovice, o výměře cca 1283 m2, ve vlastnictví ČR, Ředitelství 
silnic a dálnic, IČ: 65993390, Mojmírovců 5, Ostrava, za účelem umístění 
chodníku (dále jen zařízení) v rámci stavby č. 2093 „Chodník podél 
komunikace I/11 Havířov – Těrlicko“, na dobu určitou, s účinností od 1.9. 2014 
do 30.11. 2014 
 
p o v ě ř u j e   
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  
o výpůjčce                                                                                                                                     

                                                                                                                       Z: vedoucí OSM 
                                                                                                                       T: 31.10. 2014 
________________________________________________________________________________ 
 
5650/86RM/2014 - Změna účelu pronájmu části pozemku parc.č. 257/1, k.ú. Bludovice a části  
                                pozemku parc.č. 1374/63, k.ú. Šumbark______________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
 n e s c h v a l u j e  
 
1. změnu účelu pronájmu části pozemku parc.č. 257/1 o výměře 18 m2,  
    k.ú. Bludovice panu Romanu Ošívkovi, bytem Havířov-Šumbark  
    Emy Destinnové 1163/10 k již postavenému prodejnímu stánku  PNS  
    s prodejem novin, časopisů a tabákových výrobků na prodejnu potravin,  
    včetně prodeje piva, vína a nealkoholických nápojů v pevně   
    uzavřených lahvích s doplňkovým prodejem cigaret, drogerie, papírnictví,  
    ostatní podmínky nájemní smlouvy zůstávají v platnosti 
 
2. změnu účelu pronájmu části pozemku parc.č. 1374/63 o výměře 34 m2,  
    k.ú. Šumbark Panu Antonínu Románkovi, bytem Doubrava čp. 729,  
    IČ: 42788641 k již postavenému prodejnímu stánku s prodejem novin,  
    časopisů, potravin a smíšeného zboží na prodejnu potravin, včetně prodeje    
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    piva, vína a nealkoholických nápojů v pevně  uzavřených lahvích  
    s doplňkovým prodejem cigaret, drogerie, papírnictví, ostatní  
    podmínky nájemní smlouvy zůstávají v platnosti 

________________________________________________________________________________ 
 
5651/86RM/2014 - Uzavření pachtovních smluv na provozování sítí v areálu Dukla_________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. uzavření pachtovní smlouvy na energetické rozvody VN a trafostanici  
    VN/NN v areálu Dukla v pořizovací hodnotě 5 425 772,12 Kč se spol.  
    Dalkia Industry CZ, a.s., IČ: 27826554, za podmínek: 
    - účel: správa, provozování, prohlídky a revize zařízení dle zák.  
      č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy  
      v energetických odvětvích a zák. č. 406/2000Sb. o hospodaření energií 
    - opravy nad 5 000 Kč bez DPH zajistí pachtýř a hradí propachtovatel 
    - roční pachtovné 1 200 Kč ročně bez DPH splatné do 31. 1. kalendářního  
      roku do doby připojení nových odběratelů 
    - náklady na zajištění provozu, kontrol, běžné údržby a revizí ve výši  
      2 000 Kč měsíčně 
    - smlouva na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou,  
      z důvodu porušení smlouvy jednoměsíční výpovědní lhůta 
 
2. uzavření pachtovní smlouvy na horkovody v pořizovací hodnotě  
    14 394 829,92 Kč a na teplovody v pořizovací hodnotě 12 452 564,88 Kč  
    v areálu Dukla se spol. Havířovská teplárenská společnost, a.s.,  
    IČ: 61974706, za podmínek: 
    - účel: správa, provozování, prohlídky a revize zařízení dle zák.  
       č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy  
       v energetických odvětvích a zák. č. 406/2000Sb. o hospodaření energií 
    - opravy nad 5 000 Kč bez DPH zajistí pachtýř a hradí propachtovatel 
    - roční pachtovné 1 200 Kč ročně bez DPH splatné do 31. 1. kalendářního  
      roku do doby připojení nových odběratelů 
    - smlouva na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou, z důvodu  
      porušení smlouvy  jednoměsíční výpovědní lhůta 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv dle bodu 
1. a 2. usnesení 

Z: vedoucí OSM 
T: 31. 10. 2014 

________________________________________________________________________________ 
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5652/86RM/2014 - Záměry pronájmu části nemovité věci_______________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. záměr pronájmu části nemovité věci – místnosti o výměře 9,50 m2 v suterénu  
    obytného  domu na ul. Moskevská 5, Havířov-Město, p. Michaele Witkové,  
    jako sklad pro vlastní potřebu 
 
2. záměr pronájmu části nemovité věci – ateliéru o výměře 37,99 m2 a terasy  
    o výměře 52,38 m2 v 9. nadzemním podlaží obytného domu na ul. Sukova 2,    
    Havířov-Město, Bc. A. Silvii Štefkové, IČ: 87848686, jako ateliér grafického  
    desingnéra 
 
3. záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání  
    o celkové výměře 50,33 m2 v přízemí obytného domu ul. Pavlovova 6,  
    Havířov-Město, spol. MUDr. Marcela Lorenčíková – zubní ordinace, s.r.o.,  
    IČ: 02975329, k poskytování zdravotních služeb v oboru zubního lékařství  
 
4. záměr pronájmu části nemovité věci – garáže o výměře 19,11 m2 v suterénu  
    obytného domu  ul. Jaroslava Vrchlického 14, Havířov-Podlesí,  
    p. Andree Jaglář Svrčinové, ke garážování vlastního osobního vozidla 
 
5. obecný záměr pronájmu části nemovité věci – ateliéru o celkové  
    výměře 54,54 m2 v 9. nadzemním podlaží obytného domu na ul. 1. máje 2,  
    Havířov-Město, k umělecké činnosti. Minimální nájemné je stanoveno  
    ve výši 532,- Kč/m2/rok bez DPH. 
 
6. záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání  
    o výměře 29,60 m2 v přízemí obytného domu ul. Fibichova 23,  
    Havířov-Město, formou veřejné soutěže, za podmínek: 
    1) Nájemné je stanoveno  v minimální výši  3.000,- Kč/m2/rok bez DPH.  
    2) Doba nájmu: na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.  
    3) Platba nájmu a záloh za služby měsíčně.  
    4) Účel nájmu není stanoven. V prostorách nesmí být umístěna herna. 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem vyhlášky soutěže 

          Z: vedoucí OSM 
          T: 25. 8. 2014 
 _______________________________________________________________________________ 
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5653/86RM/2014 - Pronájmy částí nemovitých věcí_____________________________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. pronájem části nemovité věci – místnosti o výměře 3,78 m2 v suterénu  
    obytného domu na ul. Mládí 20, Havířov-Šumbark, p. Romaně Glubišové,      
    jako sklad pro vlastní potřebu, za podmínek: 
    - nájemné 100,- Kč/m2/rok bez DPH 
    - nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 
 
2. ukončení nájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání  
    o výměře 116,17 m2  v přízemí obytného domu na Dlouhé tř. 59,  
    Havířov-Město, nájemci spol. DRASPOL CZ s.r.o., IČ: 27813371,  
    dohodou k 31. 8. 2014 pronájem části nemovité věci – prostoru sloužícího  
    k podnikání o výměře 116,17 m2 v přízemí obytného domu na Dlouhé tř. 59,  
    Havířov-Město, p. Jaroslavu Procházkovi, IČ: 13637754, jako prodejnu  
    a sklad potravin, za podmínek: 
    - nájemné 287,- Kč/m2/rok bez DPH 
    - nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 9. 2014 

________________________________________________________________________________ 
 
5654/86RM/2014 - Žádost o souhlas s podnájmem a s umístěním sídla společnosti___________ 
           

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. podnájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové  
    výměře 62,44 m2 ve 3. nadzemním podlaží objektu zdravotního střediska  
    na Dlouhé tř. 1134/83 Havířov-Podlesí, nájemci MUDr. Jiřímu Hučínovi,  
    IČ: 40328597, pro spol. MUDr. Hučín s.r.o., zast. společníky  
    MUDr. Jiřím Hučínem a Mgr. Janem Hučínem, za podmínek shodných  
    s nájemní smlouvou 
 
2. umístění sídla společnosti MUDr. Hučín s.r.o., v části nemovité věci  
    – prostoru sloužícího k podnikání o celkové výměře 62,44 m2  
       ve 3. nadzemním podlaží objektu zdravotního střediska 
       na Dlouhé tř. 1134/83 Havířov-Podlesí 
 
3. umístění sídla společnosti DIANA TOUR spol. s r.o., IČ: 62362062,  
    v části nemovité věci  
    – prostoru sloužícího k podnikání o celkové výměře 149,55 m2 v přízemí  
       objektu na Dlouhé tř. 470/17, Havířov-Město 

________________________________________________________________________________ 
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5655/86RM/2014 - Souhlas zřizovatele k pronájmu části nemovité věci____________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
Základní škole Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná,  
IČ: 70958114, pronájem části nemovité věci v areálu školy,  
Ing. Aleši Kundelovi, IČ: 48818797, za podmínek: 
- účel: školní bufet se zákazem prodeje tabákových a alkoholických výrobků 
- výměra prostor:  23,25 m2  
- doba nájmu: na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 9. 2014 
- nájemné:  270,- Kč/m2/rok 
- v červenci a srpnu bude bufet uzavřen a nájemce nebude hradit nájemné  
  a platby za služby 
- hrazení zálohových a paušálních měsíčních plateb za služby 

________________________________________________________________________________ 
 
5656/86RM/2014 - Převod nájmu části nemovité věci z důvodu prodeje závodu  

– p. Anna Vrkočová_______________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
převod nájmu z důvodu prodeje závodu (§ 2175 Občanského zákoníku) k části 
nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové výměře 80,71 m2 
v přízemí obytného domu na Národní tř. 10, Havířov-Město, z nájemce  
p. Anny Vrkočové, IČ: 73032743, na p. Jindřicha Juřicu, IČ: 66167191 
 
s c h v a l u j e 
 
podmínky nájemní smlouvy:  
- nájemné 1.218,- Kč/m2/rok bez DPH  
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 
- účel: prodejna kvalitních vín a jiných specialit 

________________________________________________________________________________  
 
5657/86RM/2014 - Vyřazení neupotřebitelného majetku ve správě organizačního  
                                odboru MMH____________________________________________________                      
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e   
 
likvidaci  plechové skladištní haly  inv.č. 5114 ve správě organizačního odboru 
MMH,   umístěné   na pozemku parc. č. 301, k. ú. Dolní Datyně  (fotbalový 
areál ul. Zemědělská), rok pořízení 1975, pořizovací cena 120 132,- Kč, 
zůstatková cena 64 492,- Kč, z důvodu realizace investiční akce 13036  
– Sportovně rekreační areál Dolní Datyně 
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u k l á d á 
 
odboru investiční výstavby zajistit demontáž objektu prostřednictvím odborné 
firmy, výtěžek za kovový odpad bude příjmem města 

                                                                                                             
                                                                                                          Z: vedoucí OIV   

T: 31. 8. 2014 
________________________________________________________________________________ 
 
5658/86RM/2014 - Udělení souhlasu s přijetím věcného daru příspěvkovou organizací                  
                                 zřízenou statutárním městem Havířov_______________________________  
 

Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 
 
s přijetím věcného daru příspěvkovou organizací města:  
 
Základní škola Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná  
 (IČ: 61 98 87 23) od společnosti Havířovská teplárenská společnost, a.s.,  
 Konzumní 298/6a, 736 01 Havířov-Šumbark  (IČ: 61 97 47 06)  
 v celkové výši 2 828,- Kč - diktafon 

________________________________________________________________________________ 
 
5659/86RM/2014 - Žádost příspěvkové organizace o souhlas s převodem finančních  

prostředků z rezervního fondu do fondu investičního___________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
v souladu s § 30 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů příspěvkové organizaci města: 
 
Mateřská škola Havířov-Město Resslova 2/497 (IČ: 61 98 86 93) převod částky 
ve výši 21 000,- Kč z rezervního fondu do fondu investičního na dokrytí 
nákupu hracích prvků v rámci schválené jmenovité investiční dotace  

 
          Z: vedoucí OŠK  
          T: srpen 2014 
________________________________________________________________________________ 
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5660/86RM/2014 - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty ředitelky ZŠ Moravská____________  
 

Rada města Havířova 
 
b e r e    n a    v ě d o m í 
 
zprávu ze zahraniční pracovní cesty na Maltu Mgr. Elišky Tomíčkové, ředitelky 
Základní školy Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková 
organizace, IČ 70 95 81 31 dle přílohy č. 1 

________________________________________________________________________________ 
 
5661/86RM/2014 - Zahájení školního roku 2014/2015 v 1. třídách základních škol, jejichž 

zřizovatelem je statutární město Havířov_____________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
účast zástupců města Havířova na zahájení školního roku 2014/2015  
v 1. třídách základních škol dne 1. září 2014 takto:  
 
Ing. Pavola Jantoše na Základní školu Havířov-Město Gorkého 1/329  
okres Karviná 
 
Mgr. Miladu Kasalovskou na Základní školu Havířov-Město  
M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková organizace 

 
p. Miroslava Polaka na Základní školu Havířov-Město 1. máje 10a okres 
Karviná, příspěvková organizace  
 
Ing. Karla Šlachtu na Základní školu a Mateřskou školu Havířov-Město  
Na Nábřeží, příspěvková organizace 
 
p. Vojtěcha Kozáka na Základní školu Havířov-Město Žákovská 1/1006  
okres Karviná 
 
Ing. Zdeňka Osmanczyka na Základní školu Havířov-Podlesí  
F. Hrubína 5/1537 okres Karviná 
 
p. Jarmilu Světlíkovou na Základní školu Havířov-Podlesí  
Mládežnická 11/1564 okres Karviná, příspěvková organizace 
 
p. Ivanu Kožmínovou na Základní školu Havířov-Podlesí K. Světlé 1/1372  
okres Karviná 
 
Mgr. Radka Kupczaka  na Základní školu a Mateřskou školu s polským 
jazykem vyučovacím Havířov-Bludovice Selská, příspěvková organizace 
 
p. Jaroslava Jeziorského na Základní školu a Mateřskou školu  
Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvková organizace   
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Bc. Daniela Pawlase na Základní školu Havířov-Šumbark  
Gen. Svobody 16/284 okres Karviná 
 
Ing. Jiřího Martinka na Základní školu Havířov-Šumbark  
M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná 
 
Mgr. Michaelu Horňákovou na Základní školu Havířov-Šumbark  
Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace 
 
PaedDr. Miladu Halíkovou na Základní školu Havířov-Šumbark  
Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková organizace 
 
Ing. Eduarda Heczka na Základní školu Havířov-Šumbark  
Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace 
 
Ing. Martinu Dresslerovou na Základní školu a Mateřskou školu Havířov-
Životice Zelená, příspěvková organizace 
 
Mgr. Věru Novákovou na Základní školu Kapitána Jasioka  
Havířov-Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná 
 
u k l á d á 
 
oznámit schváleným zástupcům přesnou hodinu a místo zahájení školního roku 
2014/2015 v 1. třídách  výše jmenovaných škol  
 

                 Z: vedoucí OŠK 
                 T: srpen 2014   
________________________________________________________________________________ 
 
5662/86RM/2014 - Realizace studia „Akademie III. věku v Havířově v letech 2014-2016"  

– výběr dodavatele________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
výjimku z článku III odst. 2 ,,Zásad pro postup při zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu“ ze dne 1. 1. 2014 zn. ZS/22/RMH/2013 
 
p ř i d ě l u j e 
 
veřejnou zakázku malého rozsahu zn. VZ/46/OŠK/2014 – „Akademie III.  
věku v Havířově v letech 2014-2016“ Vysoké škole sociálně správní, Institutu 
celoživotního vzdělávání Havířov o. p. s., Vítězslava Nezvala 801/1,  
Havířov-Město, IČ: 25 84 08 86, za nabídkovou cenu za jednoho posluchače  
na jeden semestr 3.020,- Kč vč. DPH bez odečtení spoluúčasti občana 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro sociální rozvoj podpisem smlouvy na realizaci veřejné 
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zakázky malého rozsahu „Akademie III. věku v Havířově v letech 2014-2016“  
s Vysokou školou sociálně správní, Institutem celoživotního vzdělávání 
Havířov o.p.s., Vítězslava Nezvala 801/1, Havířov-Město, IČ: 25 84 08 86 
 
u k l á d á 
 
předložit smlouvu na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Akademie III. 
věku v Havířově v letech 2014-2016“ s Vysokou školou sociálně správní, 
Institutem celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s., k podpisu 
 

          Z: vedoucí OŠK 
          T: září 2014 
________________________________________________________________________________ 
 
5663/86RM/2014 - Budoucí financování Ozdravných pobytů žáků ZŠ v rámci projektu  

“Dýchejme zdravě“_______________________________________________  
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
vzít na vědomí vydání Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze 
Státního fondu životního prostředí ČR formou dotace na akci „Dýchejme 
zdravě“ v Programu podpory ozdravných pobytů příjemci podpory statutárnímu 
městu Havířov dle důvodové zprávy 
schválit financování ozdravných pobytů žáků ZŠ v rámci projektu “Dýchejme 
zdravě“ v roce 2015 a 2016 z výdajové části OŠK (OJ 3) v celkové 
předpokládané výši 1 990 650,- Kč   
 
u k l á d á 
 
odboru školství a kultury a ekonomickému odboru zapracovat do návrhu 
rozpočtu na rok 2015 a 2016 financování  ozdravných pobytů žáků v rámci 
projektu „Dýchejme zdravě“  

            
        Z: vedoucí OŠK 
        T: prosinec 2014 a 2015 

________________________________________________________________________________                                                                
 
5664/86RM/2014 - Žádost Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, 

o změnu účelu poskytnuté dotace____________________________________ 
 

Rada města Havířova   
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
vzít na vědomí žádost Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková 
organizace, o změnu účelu poskytnuté dotace dle přílohy č. 1 
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schválit  
1. změnu podílu stanoveného účelu použití dotace poskytnuté z rozpočtu  
    statutárního města Havířova v roce 2014 Nemocnici s poliklinikou Havířov,  
    příspěvková organizace (IČ: 00 84 48 96) ve výši 300 000,- Kč na zakoupení     
    reterorenoskopu flexibilního na nový účel použití takto: 
        a) 242 000,- Kč na nákup dvou přístrojů - 1 ks flexibilního a 1 ks rigidního  
            ureterorenoskopu, 
        b) 58 000,- Kč na nákup 1 ks sterilizačního kontejneru,  
            1 ks dekontaminačního  kontejneru a 1 ks testeru těsnosti  
            pro flexibilní endoskopy, 
2. uzavření dodatku ke smlouvě č. 293/OŠK/2014 s příjemcem dotace 
pověřit náměstka primátora pro sociální rozvoj podpisem dodatku ke smlouvě  
č. 293/OŠK/2014 

________________________________________________________________________________ 
 
5665/86RM/2014 - Návrh na úpravu a doplnění čerpání Fondu veřejně prospěšných aktivit  

v roce 2014______________________________________________________  
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit  
1. snížení použití finančních prostředků Fondu veřejně prospěšných aktivit  
    v roce 2014 určených na realizaci projektu poř. č. 5 „Rekonstrukce  
    kulturního domu Bivoj“, realizátor akce: MMH – odbor investiční výstavby,    
    schválená výše čerpání: 4 000 000,- Kč,  
2. zapojení finančních prostředků Fondu veřejně prospěšných aktivit  
    v roce 2014 na realizaci nových akcí následovně: 
     - „ Sociálně-společenské zázemí Městský fotbalový areál  
       Havířov – Prostřední Suchá“, realizátor akce: příspěvková organizace    
       Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov 
       výše čerpání: 1 000 000,- Kč, 
     - „Doplnění herních prvků a mobiliáře do zahrad mateřských škol a jeslí  
        v Havířově“, realizátor akce: MMH, odbor školství a kultury,  
        výše čerpání: 3 000 000,- Kč  
uložit ekonomickému odboru zapracovat změny schváleného použití finančních 
prostředků Fondu veřejně prospěšných aktivit do úprav rozpočtu III. na rok 2014  

________________________________________________________________________________ 
 
5666/86RM/2014 - Schválení Plánů rozvoje příspěvkových organizací zřízených statutárním  

městem Havířov__________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s ch v a l u j e 
 
Plány rozvoje níže uvedených příspěvkových organizací ve znění dle přílohy  
č. 1 až 6: 
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1.  Městská knihovna Havířov (IČ: 00 60 12 50) 
2.  Městské kulturní středisko Havířov (IČ: 00 31 79 85) 
3.  Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov (IČ: 00 30 67 54) 
4.  Sociální služby města Havířova (IČ: 60 33 75 83) 
5.  Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace (IČ: 75 13 92 43) 
6.  SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb  
     (IČ: 00 84 74 70)  
 
u k l á d á 
 
informovat příslušné příspěvkové organizace o schválení jejich Plánů rozvoje 
 
        Z: vedoucí OŠK a OSV 

           T: září 2014 
________________________________________________________________________________ 
 
5667/86RM/2014 - Rozpočtový výhled města Havířova na léta 2015 a 2016_________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
vzít na vědomí rozpočtový výhled města Havířova na léta 2015 a 2016, dle 
důvodové zprávy a příloh 1až 9 

________________________________________________________________________________ 
 
5668/86RM/2014 - 1. úprava odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2014_______        
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. úpravu odpisových plánů na rok 2014 příspěvkových organizací zřízených 
městem Havířovem, dle návrhů uvedených v důvodové zprávě a přílohách 
materiálu, kdy celková výše odpisů po této úpravě činí 38 104 862,27 Kč. 

________________________________________________________________________________ 
 
5669/86RM/2014 - Obecně závazná vyhláška o stanovení podmínek k výkonu práce řidiče  

taxislužby na území města Havířova_________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
vydat Obecně závaznou vyhlášku o stanovení podmínek k výkonu práce řidiče 
taxislužby na území města Havířova, dle přílohy 

________________________________________________________________________________ 
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5670/86RM/2014 - Žádost paní Judity Procházkové o udělení výjimky při zřizování  
vyhrazeného parkovacího místa_____________________________________ 

 
Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
žádost paní Judity Procházkové, byt. Havířov – Podlesí, Kosmonautů 1230/31, 
o udělení výjimky z usnesení Rady města Havířova č. 5184/77/10 ze dne 
23.6.2010 pro svého manžela Jana Procházku, byt. dtto, ve věci povolení 
zvláštního užívání místní komunikace za účelem zřízení vyhrazeného parkování 
na parkovišti místní komunikace ul. Kosmonautů pro jeho vozidlo 
s parkovacím průkazem O 7, dle přílohy č. 1 
 
n e s c h v a l u j e  
 
udělení výjimky z Podmínek pro povolování zvláštního užívání místní 
komunikace za účelem zřízení vyhrazeného parkování pro držitele průkazu  
ZTP a ZTP/P na území města Havířova schválených usnesením Rady města 
Havířova č. 5184/77/10 ze dne 23.6.2010, za účelem zřízení vyhrazeného 
parkování na parkovišti místní komunikace ul. Kosmonautů  
v Havířově – Podlesí pro vozidlo s parkovacím průkazem O 7 pana Procházky 

________________________________________________________________________________ 
 
5671/86RM/2014 - Odběr a zneškodnění odpadu sesbíraného v rámci činnosti pracovníků  

          na veřejně prospěšné práce - zadání veřejné zakázky malého rozsahu_____ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. ukončení smlouvy o odběru a zneškodnění odpadu č. E/1092/OMHD/05  
    ze dne 20.12.2005 uzavřené se společností Depos Horní Suchá, a.s.,  
    Solecká 1/1321, Horní Suchá, IČO: 47677287, dohodou ke dni 31.8.2014 
 
2. výjimku z čl. III. odst. 3 „Zásad pro postup při zadávání veřejných  
    zakázek malého rozsahu“ ze dne 18.12.2013 zn. ZS/22/RMH/2013  
    pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Odběr a zneškodnění odpadu  
    sesbíraného v rámci činnosti pracovníků na veřejně prospěšné práce v roce  
    2014“ společnosti Depos Horní Suchá, a.s., Solecká 1/1321, Horní Suchá,  
    IČO: 47677287 
 
p ř i d ě l u j e 
 
veřejnou zakázku malého rozsahu „Odběr a zneškodnění odpadu sesbíraného 
v rámci činnosti pracovníků na veřejně prospěšné práce v roce 2014“ 
společnosti Depos Horní Suchá, a.s., Solecká 1/1321, Horní Suchá, IČO: 
47677287, na dobu určitou od 1.9.2014 do 31.12.2014, za nejvýše přípustnou 
celkovou cenu 1 mil. Kč bez DPH a za jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 
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p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem dohody o ukončení 
smlouvy č. E/1092/OMHD/05 a smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu „Odběr a zneškodnění odpadu sesbíraného v rámci činnosti pracovníků 
na veřejně prospěšné práce v roce 2014“ se společností Depos Horní Suchá, a.s.  

 
u k l á d á 
 
předložit dohodu o ukončení smlouvy č. E/1092/OMHD/05 a smlouvu na 
realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Odběr a zneškodnění odpadu 
sesbíraného v rámci činnosti pracovníků na veřejně prospěšné práce v roce 
2014“ se společností  Depos Horní Suchá, a.s. k podpisu 
 

                                                                                                            Z: vedoucí OKS 
          T: 08/2014 
 
 
5672/86RM/2014 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1336/OIV/13 na stavbu č. 10020  

„Snižování spotřeby energie ZŠ Františka Hrubína, Havířov“___________   
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 1336/OIV/13 a z Přílohy č. 1  
    této SoD stavebních prací za cenu 541 177,16 Kč bez DPH  
    (654 824,36 Kč včetně DPH) dle Přílohy č. 1 
 
2. uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 1336/OIV/13 na provedení stavby  
    č. 10020 „Snižování spotřeby energie ZŠ Františka Hrubína, Havířov “  
    v rozsahu bodu 1 tohoto usnesení se sdružením  
    „Skupina HOCHTIEF – BDSTAV MORAVA“, sestávajícím ze  
    společností HOCHTIEF CZ a.s, IČO: 46678468,  
    a BDSTAV MORAVA s.r.o., IČO: 26807947 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Pavola Jantoše podpisem 
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1336/OIV/13 ze dne 27.11.2013 
 
u k l á d á 
 
předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1336/OIV/13  
ze dne 27.11.2013 

                
Z: vedoucí OIV  
T: 08/2014 

________________________________________________________________________________ 
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5673/86RM/2014 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1375/OIV/13 na stavbu č. 10021  
„Snižování spotřeby energie ZŠ 1. máje, Havířov“_____________________   

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. Vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 1375/OIV/13 a z Přílohy č. 1  
     této SoD stavebních prací za cenu 597 934,61 Kč bez DPH  
     (723 500,88 Kč včetně DPH) dle Přílohy č. 1 
 
2. Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 1375/OIV/13 na provedení stavby  
    č. 10021 „Snižování spotřeby energie ZŠ 1. máje, Havířov “ v rozsahu bodu  
    1 tohoto usnesení se sdružením  
    „Skupina HOCHTIEF – BDSTAV - Bystroň“, sestávajícím ze společností  
    HOCHTIEF CZ a.s, IČO: 46678468, BDSTAV MORAVA s.r.o.,  
    IČO: 26807947, Bystroň group a.s., IČO: 27800466 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Pavola Jantoše podpisem 
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1375/OIV/13 ze dne 16.12.2013 
 
u k l á d á 
 
předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1375/OIV/13 ze dne 
16.12.2013 

                
Z: vedoucí OIV  
T: 08/2014 

________________________________________________________________________________ 
 
5674/86RM/2014 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1337/OIV/2013 na stavbu č. 10018  

- „Snižování spotřeby energie ZŠ Žákovská, Havířov“___________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e    
 
1. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 1337/OIV/13 a Přílohy č. 1 této SoD  
    o dodatečné stavební práce za cenu 280.931,50 Kč bez DPH  
    (339.927,12Kč vč. DPH) v rozsahu přílohy č. 2 
 
2. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č.  1337/OIV/13 a z Přílohy č. 1  
    této SoD stavebních prací za cenu – 911.288,76 Kč bez DPH   
    (- 1.102.659,40 Kč vč. DPH) v rozsahu přílohy č. 3 
  
3. změny položkového rozpočtu (Přílohy č. 1) ke Smlouvě o dílo  
    č.1337/OIV/13 související s bodem 1 a 2 tohoto usnesení  
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4. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1337/OIV/13 na provedení  
    stavby č. 10018 „Snižování spotřeby energie ZŠ Žákovská, Havířov“  
    v rozsahu bodů 1 až 3 tohoto usnesení, se společností  
    BDSTAV MORAVA s.r.o, IČ: 26807947 
 
p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Pavola Jantoše podpisem 
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 1337/OIV/13 ze dne 2.12.2013 
 
u k l á d á  
 
předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1337/OIV/13 ze dne 
2.12.2013 

                          
Z:  vedoucí OIV 

          T:  08/2014 
________________________________________________________________________________ 
 
5675/86RM/2014 - VZ/19/OIV/14 „Odkanalizování částí města Havířova – III. etapa, Životice 

Prostřední Suchá – ul. Hornosušská a Protější – TDI + BOZP“- uzavření  
Dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě č. 468/OIV/2014______________________ 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e    
 
1. změnu Seznamu předpokládaných subdodavatelů ve znění Přílohy  
 
2. uzavření Dodatku č.1k Příkazní smlouvě č. 468/OIV/2014  na výkon činnosti  
    technického dozoru investora a koordinátora BOZP v rozsahu bodu 1 tohoto  
    usnesení se společností „Společnost Odkanalizování Havířova – III. etapa“  
    (vedoucí společník: DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o., se sídlem  
    Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava,  
    IČO: 42767377 a společník: AP INVESTING, s.r.o., se sídlem 
    Palackého 12, 612 00 Brno, IČO: 60712121) 
         
p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Pavola Jantoše podpisem 
Dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě č. 468/OIV/2014 ze dne 27.6.2014 
 
u k l á d á  
 
předložit k podpisu Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě č. 468/OIV/2014 ze dne 
27.6.2014 
 

                                                                                                  Z: vedoucí OIV 
          T: 09/2014 
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5676/86RM/2014 - ZPŘ/54/OIV/14 – „Rekonstrukce komunikací ul. V Zátiší a ul. U Hájenky  
v Havířově – Podlesí“ (č. stavby 8056) – rozhodnutí o výběru nejvhodnější 
nabídky_________________________________________________________ 

          
Rada města Havířova 
 
r o z h o d l a  
 
1. o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku ZPŘ/54/OIV/14 - 
    „Rekonstrukce komunikací ul. V Zátiší a ul. U Hájenky  
    v Havířově - Podlesí“ (č. stavby 8056) od společnosti AWT Rekultivace a.s.,  
    se sídlem Dělnická 41/884, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá,  
    IČ: 47676175, s nabídkovou cenou 6.056.720,33 Kč  
    bez DPH (7.328.631,60 Kč vč. DPH) 
 
2. o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky ZPŘ/54/OIV/14 „Rekonstrukce  
    komunikací ul. V Zátiší a ul. U Hájenky v Havířově - Podlesí“  
    (č. stavby 8056) takto:   
 

                   2. místo: JANKOSTAV s.r.o., se sídlem Štěpaňákova 31/714,  
                                  719 00 Ostrava – Kunčice,     
                                  IČ: 25855581, s nabídkovou cenou 6.213.289,18 Kč  
                                  bez DPH (7.518.079,91 Kč vč. DPH) 
                   3. místo: PB SCOM s.r.o., se sídlem Radniční 28, 753 01 Hranice,  
                                  IČ: 25397087, s nabídkovou cenou 6.524.480,24 Kč  
                                  bez DPH (7.894.621,09 Kč vč. DPH) 
                   4. místo: STRABAG a.s., a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5,               
                                  o. Z. Ostrava – Polanecká 827, 721 08 Ostrava - Svinov,  
                                  s nabídkovou cenou 6.835.000,- Kč bez DPH (8.270.350,- Kč  
                                  vč. DPH), IČ: 60838744 

 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem smlouvy o dílo na 
realizaci veřejné zakázky ZPŘ/54/OIV/14 - „Rekonstrukce komunikací ul. 
V Zátiší a ul. U Hájenky v Havířově - Podlesí“ (č. stavby 8056)   

  
u k l á d á 
 
1. zajistit zveřejnění rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou  
    zakázku ZPŘ/54/OIV/14 - „Rekonstrukce komunikací ul. V Zátiší  
    a ul. U Hájenky v Havířově - Podlesí“ (č. stavby 8056) prostřednictvím  
    společnosti SELLER MORAVIA, s.r.o.  

                                            
Z: vedoucí OIV 

          T: 08/2014 
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2. předložit smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky  
    ZPŘ/54/OIV/14 – „Rekonstrukce komunikací ul. V Zátiší  
    a ul. U Hájenky v Havířově - Podlesí“ (č. stavby 8056) k podpisu  
  

Z: vedoucí OIV 
          T: 09/2014 
 
 
5677/86RM/2014 - Navýšení finančních prostředků výdajové části rozpočtu OJ 16 pro r. 2014  
 

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova 
schválit navýšení výdajové části rozpočtu OJ 16 o 1 075 000,- Kč dle důvodové 
zprávy 
uložit zapracování do rozpočtových úprav III. na rok 2014 navýšení výdajové 
části rozpočtu OJ 16 o 1 075 000,- Kč 

 
                                                                                                         Z: vedoucí EO 
     T: 9/2014 
________________________________________________________________________________ 
 
5678/86RM/2014 - Podání žádosti o dotaci na projekt „Cyklostezka Havířov – Žermanická  

přehrada“ z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
podání žádosti o dotaci na projekt „Cyklostezka Havířov – Žermanická 
přehrada“ v rámci výzvy vyhlášené Regionální radou regionu soudržnosti 
Moravskoslezsko z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti 
Moravskoslezsko v prioritní ose 1 – Regionální infrastruktura a dostupnost, 
oblasti podpory 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury, dílčí 
oblasti podpory 1.1.2 – Bezpečnost na komunikacích, cyklo a pěší doprava 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem žádosti o dotaci včetně 
příloh a ostatních dokumentů souvisejících s realizací projektu 

 
          Z: vedoucí OSR 
          T: 09.10.2014 
________________________________________________________________________________ 
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5679/86RM/2014 - Žádost o dotaci na projekty „Rekonstrukce ZŠ Zelená, Havířov“  
a „Rekonstrukce MŠ Občanská, Havířov“ v rámci programu  
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR „Rozvoj výukových  
kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými 
celky“__________________________________________________________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
předložení žádostí o dotaci na projekty „ Rekonstrukce ZŠ Zelená, Havířov “  
a „Rekonstrukce MŠ Občanská, Havířov“ v rámci programu Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy ČR „Rozvoj výukových kapacit mateřských  
a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky“ 
   
p o v ě ř u j e  
 
náměstka pro hospodářský rozvoj Ing. Pavola Jantoše podpisem žádostí  
o dotaci a ostatních nezbytných dokumentů k vyřízení žádosti 

 
Z: vedoucí OSR  
T: 27. 8. 2014 

_______________________________________________________________________________                        
 
5680/86RM/2014 - Smlouva o spolupráci při provozování digitálního povodňového plánu____ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e   
 
uzavření smlouvy o spolupráci při provozování digitálního povodňového plánu 
s Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského 
kraje, IČ 70884561 ve znění přílohy 
 
p o v ě ř u j e      
 
Ing. Zdeňka Osmanczyka, primátora statutárního města Havířov, podpisem 
smlouvy  

          
Z: vedoucí OŽP  

          T: 9/2014 
________________________________________________________________________________ 
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5681/86RM/2014 - Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje příloha  
č. 1 Obecně závazné vyhlášky č. 3/2012, změněné a doplněné obecně 
závaznou vyhláškou č. 7/2013, o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru,přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů______________________________________________  

 
Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje příloha č. 1 
Obecně závazné vyhlášky č. 3/2012, změněné a doplněné obecně závaznou 
vyhláškou č. 7/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,  
ve znění přílohy č. 1. 

________________________________________________________________________________ 
 
5682/86RM/2014 - Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se zrušuje obecně závazná  

vyhláška č. 9/2011, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací 
přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního 
herního systému__________________________________________________  

 
Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška  
č. 9/2011, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový 
interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému,  
ve znění přílohy č. 1. 

________________________________________________________________________________ 
 
5683/86RM/2014 - Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku z ubytovací kapacity_   

 
Rada města Havířova 
 
o d k l á d á  
 
projednání návrhu obecně závazné vyhlášky o místním poplatku z ubytovací 
kapacity 

________________________________________________________________________________ 
 
5684/86RM/2014 - Vyjádření statutárního města Havířova k opakovanému veřejnému  

projednání návrhu Územního plánu Václavovice______________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
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vyjádření statutárního města Havířova k opakovanému veřejnému projednání 
návrhu Územního plánu Václavovice v rozsahu přílohy   
 
p o v ě ř u j e 
 
primátora statutárního města Havířova Ing. Zdeňka Osmanczyka podpisem 
vyjádření statutárního města Havířova k opakovanému veřejnému projednání 
návrhu Územního plánu Václavovice 
 
u k l á d á 
 
odboru územního rozvoje Magistrátu města Havířova zajistit vypravení 
vyjádření statutárního města Havířova pořizovateli Územního plánu 
Václavovice, tj. Magistrátu města Ostravy, Útvaru hlavního architekta 

         
Z: vedoucí OÚR  

          T: 25.8.2014 
________________________________________________________________________________ 
 
5685/86RM/2014 - Souhlas s podáním a přijetím účelových dotací, věcného a sponzorského  

daru___________________________________________________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. podání a přijetí účelových dotací příspěvkovou organizací města Sociální  
    služby města Havířova, Přemyslova 1618/12, Havířov – Podlesí  
    (IČ 60 33 75 83) na projekty:  
    - „Dlouhodobé poskytování odlehčovacích služeb RoRýs ve městě Šenov"  
       ve výši 14 000,- Kč z rozpočtu města Šenov 
    - „Pohybem ke zdravému stárnutí“ ve výši 184 041,- Kč z rozpočtu  
      Nadace ČEZ Oranžové hřiště 
 
2. přijetí věcného daru (chodítka čtyřkolového vysokého) pro příspěvkovou  
    organizaci Sociální služby města Havířova, Přemyslova 1618/12,  
    736 01 Havířov – Podlesí (IČ 60 33 75 83) v celkové výši 4 700,- Kč  
    od p. Jiřího Ryšky, bytem Šrámkova 1375/10, 736 01 Havířov – Podlesí 

________________________________________________________________________________ 
 
5686/86RM/2014 - Souhlas s přijetím věcných darů____________________________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
přijetí věcných darů příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních  
a pobytových sociálních služeb, ul. Tajovského 1156/1 v Havířově – Podlesí  
od paní Vicherové Gity, bytem Družstevnická 8, 73601 Havířov – Podlesí,  
a to notebook značky ASUS včetně brašny v ceně 13.000 Kč a od fy DUKAN 
plus s.r.o., Kosmonautů 1236/37,736 01 Havířov-Podlesí, a to 50-ti litrový  
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sud 10° piva v celkové hodnotě 1400,-Kč na akci „Zahradní slavnost“ 
________________________________________________________________________________ 
 
5687/86RM/2014 - Souhlas zřizovatele příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko  

Havířov s převodem finančních prostředků z rezervního fondu do fondu 
investičního, s pořízením investičního majetku a s realizací investiční akce_  

 
Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e   
 
příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko Havířov, IČ: 00317985,  
se sídlem Hlavní tř. 31 a, Havířov – Město: 
1. převod finanční částky 874 840 Kč z rezervního fondu do fondu investičního. 
2. pořízení investičního majetku – serveru, záložního diskového pole včetně  
    kompletního softwarového vybavení, v předpokládané pořizovací ceně  
    283 000Kč bez DPH formou zapojení investičního fondu příspěvkové  
    organizace. 
3. pořízení investičního majetku – akustických prvků pro Klub 1. p. p objektu 
    Kina Centrum v předpokládané pořizovací ceně 356 000 Kč bez DPH  
    formou zapojení investičního fondu příspěvkové organizace. 
4. investiční akci – technické zhodnocení prostor zvukové a světelné kabiny  
    režie v objektu KD Petra Bezruče v předpokládané pořizovací  
    ceně 83 537 Kč bez DPH formou zapojení investičního fondu příspěvkové  
    organizace. 

_______________________________________________________________________________ 
 
5688/86RM/2014 - OŘ/4/OSV/14 – „Rekondičně-ozdravné pobyty v Chorvatsku v r. 2015  

– 2017“ – rozhodnutí o vyloučení uchazečů a o zrušení zadávacího řízení_ 
           

Rada města Havířova 
 
v y l u č u j e  
 
ze zadávacího řízení OŘ/4/OSV/14 – „Rekondičně-ozdravné pobyty 
v Chorvatsku v r. 2015 – 2017“ společnosti: 
- KOVOTOUR PLUS s.r.o., se sídlem 702 00  Ostrava-Moravská Ostrava, 
  Přívozská 949/12, IČO: 62301055, pro nesplnění kvalifikace v požadovaném  
  rozsahu z důvodů uvedených   v příloze č. 1 
- ADRIATIC CURATIO, s.r.o., se sídlem 703 00  Ostrava-Vítkovice,  
  Mírové náměstí 519/3d,   IČO: 25355261, pro nesplnění kvalifikace  
  v požadovaném rozsahu z důvodů uvedených   v příloze č. 1 
- CK Dakol, s.r.o., se sídlem 735 72  Petrovice u Karviné č.p. 570,  
   IČO: 25860402, pro nesplnění kvalifikace v požadovaném rozsahu z důvodů  
   uvedených v příloze č. 1 
 
r u š í 
 
zadávací řízení OŘ/4/OSV/14 – „Rekondičně-ozdravné pobyty v Chorvatsku  
v r. 2015 – 2017“ podle ust. § 84 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), neboť 
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z účasti v zadávacím řízení byli vyloučeni všichni uchazeči, s účinností ke dni 
konečné platnosti vyloučení  
dle ust. § 81 odst. 3 zákona  
 
u k l á d á  
 

                                1. zajistit odeslání uchazečům oznámení o vyloučení prostřednictvím  
                                    společnosti Dobrá zakázka s.r.o.  

        Z: vedoucí OPS 
        T: 27.08.2014 
 

                                 2. zajistit odeslání oznámení o zrušení zadávacího řízení prostřednictvím  
                                     společnosti Dobrá zakázka s.r.o.  
 
          Z: vedoucí OPS 

         T: do 2 pracovních  
               dnů ode dne  

               konečné  
     platnosti     
     vyloučení 

________________________________________________________________________________ 
 
5689/86RM/2014 - Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady – změna stanov a závěrečný  

účet za rok 2013__________________________________________________ 
            

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
vzít na vědomí  
1. Změnu stanov Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady dle Přílohy č. 1 
2. Závěrečný účet Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady za rok 2013  
    dle Přílohy č. 2, který byl schválen na valné hromadě starostů dne 26.6.2014  
    a Zprávu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Odboru kontroly  
    a interního auditu ze dne 5.2.2014 o výsledku přezkoumání hospodaření  
    Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady dle Přílohy č. 3  

________________________________________________________________________________ 
 
5690/86RM/2014 - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty do Zagorje ob Savi ve Slovinsku  

ve dnech 31. 7. - 3. 8. 2014__________________________________________  
           

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
zprávu ze zahraniční pracovní cesty do Zagorje ob Savi ve Slovinsku  
ve dnech 31.7.-3.8. 2014, dle důvodové zprávy 
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5691/86RM/2014 - Zahraniční pracovní cesta do města Ustroň v Polsku___________________ 
   

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zahraniční pracovní cestu Ing. Eduarda Heczka a Ing. Pavola Jantoše do  města 
Ustroň v Polsku ve dnech 28. – 29.8.2014, na jednání k realizaci projektů 
přeshraniční spolupráce v programovacím období 2014 - 2020  

 
 
5692/86RM/2014 - Protest proti demolici nádraží v Havířově 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
vzít na vědomí obsah podání petičního výboru občanského sdružení DŮL 
ARCHITEKTURY ze dne 1.7.2014 proti demolici budovy železničního nádraží 
ČD,a.s. v Havířově  

 
 
5693/86RM/2014 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova___________ 
 

Rada města Havířova  
  
b e r e   n a   v ě d o m í  
  
informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova, které budou 
řešeny v rámci pracovního pořádku Magistrátu města Havířova 

________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
………………………………….....                                                 ...…..…….……………………... 
 
Ing. Zdeněk OSMANCZYK     Ing. Eduard HECZKO  
primátor města        náměstek pro ekonomiku  
         a správu majetku  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UUU   SSS   NNN   EEE   SSS   EEE   NNN   ÍÍÍ   
z 87. schůze Rady města Havířova 

konané dne 10.9.2014 

 
v zasedací místnosti Rady města Havířova 

na Magistrátu města Havířova 
ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město 

ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE 
 
 
 
 

I.část 
 
 
 
 
 
 
 
 
Č.jed.    KP/69 438/Rch/2014 
 
V Havířově dne 16.9.2014 
Zapsala: Veronika Richterová, DiS., oddělení kancelář primátora 
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PPŘŘEEHHLLEEDD  UUSSNNEESSEENNÍÍ 
přijatých na 87. schůzi Rady města Havířova, konané dne 10.9.2014 – I.část 

 
5694/87RM/2014 - Určení ověřovatelů zápisu pro 87. schůzi RMH, konanou dne 10.9.2014 
                                 
5695/87RM/2014 - Schválení ověření zápisu z 86. schůze Rady města Havířova 
 
5696/87RM/2014 - Schválení programu 87. schůze RMH, konané dne 10.9.2014 
 
5697/87RM/2014 - Kontrola plnění usnesení RMH 
 
5698/87RM/2014 - Mimořádná přidělení jiného konkrétního obecního bytu        
 
5699/87RM/2014 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 
 
5700/87RM/2014 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání  
                                výpovědí  nájmu bytů 
 
5701/87RM/2014 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2219, k.ú. Havířov-město 
 
5702/87RM/2014 - Záměr výpůjčky a prodeje pozemku parc.č. 586/5, k.ú. Dolní Suchá 
           
5703/87RM/2014 - Zrušení záměru prodeje nemovité věci – pozemku parc. č. 2324  
                                a objektu č.p. 1102, k.ú. Havířov-Město – bývalé ZŠ Mánesova 
           
5704/87RM/2014 - Záměr prodeje nemovitých věcí – pozemku parc. č. 2324 a budovy  
                                č.p. 1102, k.ú. Havířov-město 
 
5705/87RM/2014 - Nabídka na odkoupení pozemků  od spol. ČEZ  Korporátní služby, s.r.o. 
 
5706/87RM/2014 - Nabídka na odkoupení pozemků v k.ú. Prostřední Suchá 
 
5707/87RM/2014 - Převod  pozemků parc.č. 1203/1, parc.č. 1213/36 a parc.č. 1523/1,  
                                k.ú. Šumbark 
 
5708/87RM/2014 - Přijetí daru částí pozemku parc.č. 2604/1, k.ú. Prostřední  Suchá 
 
5709/87RM/2014 - Smlouva o spolupráci  mezi statutárním městem Havířov, společností    
                                Asental Land, s.r.o.  a společností Dalkia Česká republika, a.s.   
 
5710/87RM/2014 - Majetkové vypořádání se Svazkem měst a obcí okresu Karviná 
 
5711/87RM/2014 - Smluvní vztahy pro účely stavby „1. etapa cyklostezek –stavba 1./01   
                                Havířov – Žermanická přehrada“, realizované  na pozemcích  
                                v k.ú. Havířov – město   
         
5712/87RM/2014 - Nájem pozemků pro účely realizace stavby „Odkanalizování Havířova  
                                III. etapa, části města Životice a Prostřední Suchá“ 
 
5713/87RM/2014 - Prodloužení pronájmu pozemků  parc.č. 2219, 331/1, 3704, 3726/1,  
                                k.ú. Havířov – město , parc.č. 2996/32, k.ú. Bludovice 
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5714/87RM/2014 - Užívání pozemků parc.č. 1683 a parc.č. 1928, k.ú. Havířov-město 
 
5715/87RM/2014 - Zřízení věcného břemene ve prospěch spol. ČEZ Distribuce, a.s. 
             
5716/87RM/2014 - Zřízení služebnosti ve prospěch spol. PODA a.s., oblast Generála Svobody 
 
5717/87RM/2014 - Zřízení služebnosti ve prospěch spol. PODA a.s., k.ú. Havířov – město, 
                                k.ú. Bludovice 
             
5718/87RM/2014 - Zřízení pozemkové služebnosti    
 
5719/87RM/2014 - Záměr pronájmu části nemovité věci 
 
5720/87RM/2014 - Pronájem části nemovité věci – Profa Kids Havířov o.p.s.  
         
5721/87RM/2014 - Pronájmy částí nemovité věci  
          
5722/87RM/2014 - Žádosti o souhlasy s podnájmem a s umístěním sídla společnosti 
 
5723/87RM/2014 - Žádost o snížení nájemného – spol. FORTUNA GAME a.s. 
 
5724/87RM/2014 - Žádost o snížení nájemného – p. Jiří Karásek 
 
5725/87RM/2014 - Převod nájmu části nemovité věci z důvodu prodeje závodu  
                                 – p. Michaela Šmídová 
 
5726/87RM/2014 - Předání dlouhodobého majetku k hospodaření příspěvkovým  
                                organizacím a darování  movitých věcí příspěvkovým organizacím         
 
5727/87RM/2014 - Vyřazení neupotřebitelného majetku ve správě organizačního odboru                     
 
5728/87RM/2014 - Plnění rozpočtu města  Havířova a  hospodářské činnosti, rozvahové  
                                účty města a hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací  
                                za období leden – červen 2014 
 
5729/87RM/2014 - Návrh úprav rozpočtu III. na rok 2014 – rozpočtová opatření č. 63. – 96.  
 
5730/87RM/2014 - Udělení souhlasu s přijetím věcného daru příspěvkovou organizací   
                                zřízenou statutárním městem Havířov  
          
5731/87RM/2014 - Jmenování člena školské rady základní školy, kde zřizovatelem  
                                je statutární město Havířov 
 
5732/87RM/2014 - Změna v rejstříku škol a školských zařízení – zvýšení kapacity 
 
5733/87RM/2014 - Žádosti příspěvkových organizací o souhlas s převodem finančních  
                                prostředků z rezervního fondu do fondu investičního 
 
5734/87RM/2014 - Souhlas zřizovatele k pořízení investičního majetku příspěvkovými  
                                organizacemi zřízenými statutárním městem Havířov 
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5735/87RM/2014 - Souhlas s uzavřením smlouvy o partnerství 
 
5736/87RM/2014 - Financování projektů základních škol z programu ROP NUTS II   
                                Moravskoslezsko  
 
5737/87RM/2014 - Rozdělení výtěžku z Reprezentačního plesu města Havířova v roce 2014 
 
5738/87RM/2014 - Změna použití schválené jmenovité investiční dotace na rok 2014  
                                – ZŠ Gorkého 
          
5739/87RM/2014 - Návrh na zvýšení dotace na činnost Sportovního klubu volejbalu Havířov 
 
5740/87RM/2014 - „Rekondičně-ozdravné pobyty v Chorvatsku pro rok 2015“- vyhlášení  
                                zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 
             
5741/87RM/2014 - Souhlas zřizovatele s přijetím darů Domovem seniorů Havířov, p.o. 
 
5742/87RM/2014 - Podání žádosti o dotaci na projekt „Havířov v květech 2015“ z rozpočtu  
                                Moravskolezského kraje na akce krajského nadregionálního významu 
 
5743/87RM/2014 - Podání žádosti o dotaci na akci „19. Setkání hornických měst a obcí ČR  
                                – Havířov 2015“ z rozpočtu Moravskoslezského kraje 
 
5744/87RM/2014 - Podání žádosti o udělení nadačního příspěvku na akci „19. Setkání  
                                hornických měst a obcí ČR – Havířov 2015“ z Nadace Landek 
 
5745/87RM/2014 - Smlouva č. 12121603 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního  
                                prostředí na projekt „Snižování spotřeby energie v ZŠ Žákovská,  
                                Havířov“ v rámci Operačního programu Životní prostředí 
 
5746/87RM/2014 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání    
                                dotací z fondů EU,  SR, případně jiných zdrojů 
 
5747/87RM/2014 - Souhlas se zahraniční pracovní cestou do partnerského města  
                                Jastrzębie- Zdrój v Polské republice  
 
5748/87RM/2014 - Projednání 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů ORP  
                                Havířov v rozsahu území statutárního města Havířova 
 
5749/87RM/2014 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Havířov 
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UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ 
z 87. schůze Rady města Havířova, konané dne 10.9.2014 – I.část 

 
5694/87RM/2014 - Určení ověřovatelů zápisu pro 87. schůzi RMH, konanou dne 10.9.2014___ 
                                 

Rada města Havířova  
  
u r č u j e  
 
jako ověřovatele zápisu z 87. schůze Rady města Havířova,  
konané dne 10.9.2014              
                                                              

Mgr. Michaelu HORŇÁKOVOU                       
Ing. Jiřího ŠEBESTU 

 
 
5695/87RM/2014 - Schválení ověření zápisu z 86. schůze Rady města Havířova_____________ 
 

Rada města Havířova  
 
b e r e   n a   v ě d o m í   
 
zprávu ověřovatelky zápisu z 86. schůze Rady města Havířova,  
konané dne 20.8.2014 

 
 
5696/87RM/2014 - Schválení programu 87. schůze RMH, konané dne 10.9.2014____________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
program 87. schůze Rady města Havířova, konané dne 10.9.2014 dle upravené 
přílohy  

________________________________________________________________________________ 
 
5697/87RM/2014 - Kontrola plnění usnesení RMH_____________________________________ 
 

Rada města Havířova 
  
b e r e   n a   v ě d o m í   
  
zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova  
 
s c h v a l u j e 
 
prodloužení termínů splnění usnesení: 

 
5021/75RM/2014 Zřízení pozemkové služebnosti 
5394/80RM/2014 Žádost o umístění telekomunikačního zařízení  
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5413/80RM/2014 Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10  
– „Ostatní dotace a dary“ – sportovní a mimosportovní 
kroužky havířovských středních škol a Havířovská liga 
středních škol      

5622/85RM/2014 OŘ/49/OIV/14 - „Chodník podél komunikace I/11, 
Havířov – Těrlicko“ (stavba č. 2093) - rozhodnutí o 
vyloučení uchazeče a o výběru nejvhodnější nabídky 

5657/86RM/2014 Vyřazení neupotřebitelného majetku ve správě 
organizačního odboru MMH                      

5671/86RM/2014 Odběr a zneškodnění odpadu sesbíraného v rámci činnosti 
pracovníků na veřejně prospěšné práce - zadání veřejné 
zakázky malého rozsahu 

 
v y p o u š t í 

 
4663/69RM/2013 Rekonstrukce bytové jednotky č.7 o vel. 1+5 na ul. Marie 

Pujmanové1113/6 v Havířově – Šumbarku na bytové 
jednotky o vel. 1+2   

4829/72RM/2013 Smlouvy o výpůjčce a budoucích smlouvách o zřízení 
věcného břemene ve prospěch společnosti  
RWE GasNet, s.r.o. 

4835/72RM/2013 Pronájmy nebytových prostor  
4864/72RM/2013 Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného 

akcionáře v působnosti valné hromady – upsání 19 ks 
prioritních akcií    

5109/76RM/2014 Zřízení věcných břemen ve prospěch spol. International 
BONUS, spol. s r.o. 

5313/79RM/2014 Smlouva o výpůjčce a budoucí  smlouvě o zřízení 
pozemkové služebnosti ve prospěch  spol.  
RWE GasNet, s.r.o. 

5314/79RM/2014 Zřízení věcného břemene ve prospěch spol.  
RWE GasNet, s.r.o. 

5426/80RM/2014 Darovací smlouva se společností ArcelorMittal Ostrava a.s. 
5498/83RM/2014 Zřízení věcného břemene ve prospěch spol.  

RWE GasNet, s.r.o.             
5521/83RM/2014 Realizace rekonstrukce světelného signalizačního zařízení 

„RENETA“ - zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
5531/83RM/2014 Souhlas zřizovatele k zapojení investičního fondu  

DsH p. o. 
5560/84RM/2014 Zřízení věcných břemen ve prospěch spol.  

ČEZ Distribuce, a.s. 
5564/84RM/2014 Zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch spol. 

PODA a.s. stavba: „ Metropolitní optická síť Havířov  
– Město, oblast 1.máje“  

5565/84RM/2014 Zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch spol. 
PODA a.s. stavba: „Metropolitní optická síť Havířov  
– Bludovice, přípojky Kollárova“ 

5567/84RM/2014 Pronájem části pozemku parc.č. 2411/4, k.ú. Šumbark 
5568/84RM/2014 Výpůjčka části pozemku parc.č. 1405/9, k.ú. Prostřední 

Suchá 
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5601/84RM/2014 Dodatek č. 3 ke smlouvě o provozování Útulku pro 
opuštěné psy a drobná zvířata v Havířově – Prostřední 
Suché  

5604/84RM/2014 ZPŘ/15/OKS/13 – „Revitalizace zeleně na území 
statutárního města  Havířov“– rozhodnutí o výběru 
nejvhodnější nabídky 

5605/84RM/2014 OŘ/4/OSV/14 - „Rekondičně-ozdravné pobyty 
v Chorvatsku v r. 2015-2017“ - rozhodnutí o novém 
posouzení a hodnocení nabídek 

5617/84RM/2014 ZPŘ/48/OIV/14 – „Park za KD Radost Havířov  
– Parkovací stání – LOKALITA 1“– rozhodnutí o výběru 
nejvhodnější nabídky 

5628/86RM/2014 Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a 
majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově, 
navýšení rozpočtovaných prostředků pro městskou policii 

5632/86RM/2014 Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 
5652/86RM/2014 Záměry pronájmu části nemovité věci 
5659/86RM/2014 Žádost příspěvkové organizace o souhlas s převodem 

finančních prostředků z rezervního fondu do fondu 
investičního 

5661/86RM/2014 Zahájení školního roku 2014/2015 v 1. třídách základních 
škol, jejichž zřizovatelem je statutární město Havířov 

5666/86RM/2014 Schválení Plánů rozvoje příspěvkových organizací 
zřízených statutárním městem Havířov 

5672/86RM/2014 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1336/OIV/13 na stavbu 
č. 10020 „Snižování spotřeby energie ZŠ Františka 
Hrubína, Havířov“   

5673/86RM/2014 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1375/OIV/13 na stavbu 
č. 10021 „Snižování spotřeby energie ZŠ 1. máje, Havířov“   

5674/86RM/2014 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1337/OIV/2013 na 
stavbu č. 10018 - „Snižování spotřeby energie  
ZŠ Žákovská, Havířov“ 

5679/86RM/2014 Žádost o dotaci na projekty „Rekonstrukce ZŠ Zelená,  
Havířov“ a „RekonstrukceMŠ Občanská, Havířov“ v rámci
 programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy  
ČR „Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních  
škol zřizovaných územně samosprávnými celky“ 

5684/86RM/2014 Vyjádření statutárního města Havířova k opakovanému 
veřejnému projednání návrhu Územního plánu 
Václavovice 

________________________________________________________________________________ 
      
5698/87RM/2014 - Mimořádná přidělení jiného konkrétního obecního bytu________________         
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. mimořádné přidělení jiného konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 17  
    o vel. 1+1 se smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou města  
    pro příslušné období v domě na ul. Mánesova 989/42 v Havířově-Městě  
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    p. Heleně Majkútové,  t.b. 17.listopadu 1034/19, Havířov-Město pod  
    podmínkou, že nájemní smlouva bude se jmenovanou uzavřena v souladu  
    s platnými Zásadami s tím, že nájemné bude hrazeno měsíčně   
 
2. mimořádné přidělení jiného konkrétního obecního bytu č. 3 o vel. 1+3  
    se smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné  
    období v domě na ul. Mánesova 997/50 v Havířově-Městě panu Danielu  
    Klusovi, t.b. Škroupova 1386/2, Havířov-Podlesí, pod podmínkou,  
    že nájemní smlouva bude se jmenovaným uzavřena v souladu s platnými  
    Zásadami a byt bude právně volný   

________________________________________________________________________________   
 
5699/87RM/2014 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova_______________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. přidělení bytu příslušného čísla uvedeným žadatelům  
    - č.2, o velikosti 0+1, na ulici Studentská 1154/6 Havířov- Podlesí  
      Tomáši Bučkovi 
    - č.15, o velikosti 1+2, na ulici Mládí 1143/20 Havířov- Šumbark  
      Davidu Macurovi 
    - č.1, o velikosti 0+1, na ulici Slezská 769/7 Havířov- Město   
      Danielu Urbancovi 
    - č.1, o velikosti 0+1, na ulici Uzavřená 1009/4 Havířov- Město  
      Františku Šotkovskému 
    - č.2, o velikosti 1+1, na ulici V Parku 193/10 Havířov- Město  
      Renému Srokovi  
    - č.18, o velikosti 1+2 na ulici Mánesova 998/52 Havířov – Město  
      Mgr. Michalu Danelovi 
    - č.3, o velikosti 1+2, na ulici Zednická 314/2, Havířov – Město  
      Janu Daňkovi 
    - č.15, o velikosti 1+2, na ulici Mánesova 997/50, Havířov – Město  
      Radimu Tkadlečkovi 
    - č.5, o velikosti 1+2, na ulici Dlouhá třída 475/27, Havířov – Město  
      Dušanu Glezgovi 
    - č.18, o velikosti 1+2, na ulici Slezská 770/5, Havířov – Město  
      Františku Schreibrovi  
    - č.8, o velikosti 1+2, na ulici Národní třída 579/8,  Havířov – Město   
      Daně Prachmanové 
    - č.8, o velikosti 1+2, na ulici J.A.Komenského 299/3, Havířov – Město  
      Renátě Kardomelyiové  
    - č.12, o velikosti 1+2, na ulici Tolstého 937/4, Havířov – Město  
      Petru Žeravovi 
    - č.7, o velikosti 1+2, na ulici Česká 1199/1, Havířov – Město  
      Ing. Ivanu Moserovi  
    - č.17, o velikosti 1+2, na ulici Mládí 1144/22 , Havířov – Šumbark  
      Markétě Sterculové 
    - č.19, o velikosti 1+2, na ulici Nákupní 472/9 , Havířov – Šumbark  
      Liboru Takáčovi 
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    - č.16, o velikosti 1+3, na ulici Jaroslava Vrchlického 1481/12 ,  
      Havířov – Podlesí Petru Hromádkovi  
    - č.31, o velikosti 1+3, na ulici Jedlová 493/2 , Havířov – Šumbark   
      Julianě Kohutové 
    - č.9, o velikosti 1+3, na ulici Jarošova 1194/31b , Havířov – Šumbark  
      Monice Orlovské 
    - č.15, o velikosti 1+3, na ulici Nákupní 426/1 , Havířov – Šumbark  
      Michaele Marešové 
    - č.3, o velikosti 1+4, na ulici J.Žižky 805/3 , Havířov – Město  
      Michaele Dorotíkové 
    - č.3, o velikosti 1+4, na ulici Karvinská 1183/4 , Havířov – Město  
      Sandře Sabové 
    - č.6, o velikosti 1+3, na ulici Marie Pujmanové 1121/22,  
      Havířov – Šumbark Davidu Holubovi 
    - č.26, o velikosti 1+3, na ulici Jarošova 1194/31b , Havířov – Šumbark   
      Vladimíru Ferkovi 
    - č.15, o velikosti 1+3, na ulici V.K.Klicpery 289/3 ,  
      Havířov – Šumbark Martinu Zlejšímu 
 
2. seznam a rozsah benefitů pro byty v lokalitě Havířov – Šumbark  
    a Havířov – Prostřední Suchá dle přílohy č.2  
 
p o v ě ř u j e 
 
1. MRA, s.r.o., k uzavření nájemních smluv s výše uvedenými žadateli  

  
  Z: ředitel MRA, s.r.o. 
  T: 15.9.2014 
 

2. MRA, s.r.o., při opakování vyhlášení záměrů pronájmu bytů v lokalitě   
    Havířov – Šumbark a Havířov – Prostřední Suchá užívat benefity   
    v rozsahu schváleném RMH 

  
  Z: ředitel MRA, s.r.o. 
  T: ihned 
 
 
5700/87RM/2014 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání  
                                 výpovědí  nájmu bytů_____________________________________________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města přidělených  
    MRA, s.r.o. jednotlivým nájemcům v období od  1.8.2014 a 1.9.2014    
    na  základě  samostatného usnesení rady města, dle přílohy č.1  
 
2. podání výpovědí  nájmu bytů v zastoupení MRA, s.r.o., dle přílohy č.2,  
    z důvodu dluhu na nájemném nebo jiného porušení povinností nájemce 
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b e r e   n a   v ě d o m í  
 
1. dohody o splátkách dlužného nájemného a služeb dle přílohy č.3  
2. přehled nadlimitního počtu osob dle přílohy č.4 

________________________________________________________________________________ 
 
5701/87RM/2014 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2219, k.ú. Havířov-město__________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e      
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit záměr prodeje  části pozemku parc.č. 2219, k.ú. Havířov-město  
o výměře cca 885 m2 panu Marku Frantovi, bytem Havířov-Podlesí, 
Přemyslova 1262/1, IČ: 738 75 929 za účelem výstavby budovy „Centra 
mládeže a bojových sportů“ (tělocvična) včetně parkoviště 

 
 
5702/87RM/2014 - Záměr výpůjčky a prodeje pozemku parc.č. 586/5, k.ú. Dolní Suchá______  
           

Rada města Havířova 
 
n e s c h v a l u j e 
 
záměr výpůjčky pozemku parc.č. 586/5, ost.plocha, ost. komunikace  
o výměře 175 m2 v kat. území Dolní Suchá paní Drahoslavě Drdové,  
bytem Havířov-Město, Jana Švermy 37/10 za účelem opravy stávající 
komunikace do doby uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej 
pozemku 
 
d o p o r u č u j e   
 
Zastupitelstvu města Havířova  
odložit rozhodnutí ve věci schválení záměru prodeje pozemku parc.č. 586/5, 
ost.plocha, ost. komunikace o výměře 175 m2 v kat. území Dolní Suchá paní 
Drahoslavě Drdové, bytem Havířov-Město, Jana Švermy 37/10 , který slouží 
jako příjezdová komunikace k areálu její firmy, za účelem vybudování nové 
komunikace , a to  do 31.1.2015, pokud žadatelka získá nový souhlas  
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje o provozování sběrny 

________________________________________________________________________________ 
 
5703/87RM/2014 - Zrušení záměru prodeje nemovité věci – pozemku parc. č. 2324  
                                a objektu č.p. 1102, k.ú. Havířov-Město – bývalé ZŠ Mánesova__________ 
           

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
vzít na vědomí nabídky na odkoupení nemovitých věcí – pozemku  
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parc. č. 2324 a objektu č. p. 1102, k.ú. Havířov-město, podané  
spol. ESPETERA a.s., IČ: 28607473, a spol. Progressive Glass s.r.o.,  
IČ: 27254909 
neschválit prodej nemovitých věcí – pozemku parc. č. 2324 a objektu  
č. p. 1102, k.ú. Havířov-město, žádnému z uvedených zájemců, z důvodu 
pronájmů částí nemovitých věcí ke vzdělávacím a charitativním účelům 
zrušit usnesení Zastupitelstva města Havířova ze dne 7. 4. 2014  
č. 1103/25ZM/2014 ve věci schválení záměru prodeje nemovité  
věci – pozemku parc. č. 2324 a objektu č.p. 1102, k.ú. Havířov-město 

 
 
5704/87RM/2014 - Záměr prodeje nemovitých věcí – pozemku parc. č. 2324 a budovy  
                                č.p. 1102, k.ú. Havířov-město_______________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit záměr prodeje nemovitých věcí - pozemku parc. č. 2324, zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 7736 m2, a objektu č. p. 1102, nebo jeho části,  
na pozemku parc. č. 2324,  k.ú. Havířov-město (bývalá ZŠ Mánesova),  
za podmínek dle přílohy č. 1 materiálu 

 
   
5705/87RM/2014 - Nabídka na odkoupení pozemků  od spol. ČEZ  Korporátní služby, s.r.o.__ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e    
 
Zastupitelstvu města Havířova  
neschválit odkoupení pozemku parc.č. 215, zastavěná plocha, nádvoří  
o výměře 372 m2, k.ú. Bludovice a pozemku parc.č. 1396/5, ost.plocha, 
manipulační plocha o výměře 2 m2, k.ú. Šumbark od vlastníka: společnosti  
ČEZ Korporátní služby, s.r.o., U Plynárny 1388/18, 140 00 Praha 4,  
IČ: 26206803 
schválit odkoupení pozemku parc.č. 90, zastavěná plocha, nádvoří  
o výměře 114 m2, k.ú. Šumbark od vlastníka: společnosti ČEZ Korporátní 
služby, s.r.o., U Plynárny 1388/18, 140 00 Praha 4, IČ: 26206803  
za cenu tržní navýšenou o cenu za zpracování znaleckého posudku 

________________________________________________________________________________ 
  
5706/87RM/2014 - Nabídka na odkoupení pozemků v k.ú. Prostřední Suchá_______________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit odkoupení pozemků parc.č. 2140/21, zeleň o výměře 48 m2,   
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parc.č. 2140/23, ost.komunikace  o výměře 52 m2  a parc.č. 2140/24, zeleň  
o výměře 176 m2, vše v kat. území Prostřední Suchá od vlastníka: společnosti 
Asental Land,s.r.o., sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3,  
IČ: 277 69 143, a to za cenu v místě a čase obvyklou dle znaleckého posudku  

________________________________________________________________________________ 
 
5707/87RM/2014 - Převod  pozemků parc.č. 1203/1, parc.č. 1213/36 a parc.č. 1523/1,  
                                k.ú. Šumbark___________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u je    
 
Zastupitelstvu města Havířova  
neschválit úplatný převod pozemku pozemku parc.č.  1213/36, ost.plocha zeleň 
o výměře 188 m2,  k.ú. Šumbark od vlastníka: ČR - Úřadu pro zastupování státu 
ve věcech majetkových,  Rašínovo náměstí 42, 128 00 Praha 2 , IČ: 697 97 111 
schválit 
1. bezúplatný převod pozemku parc.č. 1523/1,  ost.  komunikace  
    o výměře 1203 m2, k.ú. Šumbark bez omezujících podmínek od  
    vlastníka: ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,  
    Rašínovo náměstí 42, 128 00 Praha 2, IČ: 697 97 111 
2. úplatný převod pozemku parc.č. 1203/1, ost.plocha, zeleň o výměře  
    472 m2, k.ú. Šumbark od vlastníka: ČR - Úřadu pro zastupování státu  
    ve věcech majetkových, Rašínovo náměstí 42, 128 00 Praha 2,  
    IČ: 697 97 111 za cenu v místě a čase obvyklou v době uzavření  
    kupní smlouvy 

________________________________________________________________________________ 
 
5708/87RM/2014 - Přijetí daru částí pozemku parc.č. 2604/1, k.ú. Prostřední  Suchá_________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit přijetí daru částí pozemku parc.č. 2604/1, k.ú. Prostřední Suchá, 
v rozsahu dle geometrického zaměření, trvale zastavěného stavbou chodníků  
a nástupního ostrůvku, do majetku města, ve vlastnictví Moravskoslezského 
kraje, právo hospodaření přísluší Správě silnic Moravskoslezského kraje, 
příspěvková organizace, se sídlem Bohumínská 1877/ 4, Karviná,  
IČO 00095711 

________________________________________________________________________________ 
 
5709/87RM/2014 - Smlouva o spolupráci  mezi statutárním městem Havířov, společností    
                                Asental Land, s.r.o.  a společností Dalkia Česká republika, a.s.___________   
 

Rada města Havířova 
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d o p o r u č u j e    
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit uzavření Smlouvy o spolupráci v oblasti dodávky a odběru tepelné 
energie v areálu bývalého dolu Dukla  mezi statutárním městem Havířov, 
společností Asental Land , s.r.o., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, 
Gregorova 2582/3, IČ: 277 69 143 a společností Dalkia Česká republika, a.s.,  
se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, 28. října 3337/7, IČ: 451 93 410 ,  
ve znění přílohy č.1  

________________________________________________________________________________ 
 
5710/87RM/2014 - Majetkové vypořádání se Svazkem měst a obcí okresu Karviná__________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
vzít na vědomí informaci o celkovém majetku Svazku měst a obcí okresu 
Karviná ke dni ukončení členství statutárního města Havířova, tj. 31. 12. 2013: 
- pořizovací cena majetku „Cyklotrasy“     69 747 955 Kč 
- finanční prostředky celkem     1.154 262,08 Kč,  
  z toho běžný účet                          323 481,62 Kč  
  (finanční prostředky pro účely vypořádání po odpočtu neuhrazených     
  pohledávek činí 232.967,02 Kč, z toho podíl města 33,19% , tj. částka    
  77.321,75 Kč) 
  účet pro „Cyklotrasu“                                 830 476,17 Kč 
  dotační účet u ČNB                            304,29 Kč 
schválit  
1. vzdání se práva na vypořádání majetku „Cyklotrasy“ ve výši podílu  
    města ve Svazku měst a obcí okresu Karviná a na budoucí převod  
    vlastnictví „Cyklotrasy“ na obce zapojené do projektu  
2. vzdání se práva na výplatu částky ve výši 77 321,75 Kč a ponechání  
    částky ve výši 77 321,75 Kč, částky na účtu pro „Cyklotrasu“  
    ve výši 830 476,17 Kč a částky na dotačním účtu ve výši 304,29 Kč  
    v majetku Svazku měst a obcí okresu Karviná, IČ: 75066611,  
v souladu s Dohodou o vzájemném majetkovém vypořádání ve znění  
Přílohy č. 4  

 
 
5711/87RM/2014 - Smluvní vztahy pro účely stavby „1. etapa cyklostezek –stavba 1./01   
                                Havířov – Žermanická přehrada“, realizované  na pozemcích  
                                v k.ú. Havířov – město_____________________________________________   
         

Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e  
 
pro  účely výstavby „1. etapa cyklostezek –stavba 1./01  
Havířov –  Žermanická  přehrada“,  realizované na pozemcích  
v k.ú. Havířov - město 
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1. výpůjčku - právo provést stavbu na části pozemku parc. č. 4411, 4416   
    a 4417 v rozsahu cca  263m2, pro účely výstavby stezky pro pěší  
    a  cyklisty    
    vlastník: Szubrycht  Monika Katarzyna,  Bobrowskiego 2/22,   
                   31 522  Kraków     
     - doba výpůjčky se sjednává od zahájení stavebních prací, do vydání  
        kolaudačního souhlasu k dokončené stavbě     
 
2. výpůjčku - právo provést stavbu na části pozemku parc. č. 4407  
    v  rozsahu cca 10 m2, pro účely výstavby  stezky pro pěší a  cyklisty    

                                    vlastník: Przeczek Michal, Na Důlňáku 1400/19, 736 01  
                                                   Havířov-Město   

    - doba výpůjčky se sjednává od zahájení stavebních prací, do vydání  
      kolaudačního souhlasu k dokončené stavbě     
 
3. výpůjčku - právo provést stavbu na části pozemku parc. č. 4391, 4410  
    v  rozsahu cca 292 m2, pro účely výstavby  stezky pro pěší a  cyklisty    
    spoluvlastník: Hájičková Anna, Lubasová Julie, Formanská 1423/17,    
    736 01 Havířov-Město   
    - doba výpůjčky se sjednává od zahájení stavebních prací, do vydání    
       kolaudačního souhlasu k dokončené stavbě     
 
4. výpůjčku - právo provést stavbu na části pozemku parc. č. 4409  
    v  rozsahu cca  93 m2, pro účely výstavby  stezky pro pěší a  cyklisty    
    vlastník:  Richterová Dagmar, Formanská 1422/19, 736 01  
                   Havířov-Město  

                                    - doba výpůjčky se sjednává od zahájení stavebních prací, do vydání  
                                      kolaudačního souhlasu k dokončené stavbě     

 
5. výpůjčku - právo provést stavbu na části pozemku parc. č. 4406  
    v  rozsahu cca 321 m2, pro účely výstavby  stezky pro pěší a cyklisty    

                                    vlastník:  Balon Karel, Petra Bezruče 1545/5, 736 01 Havířov-Město  
    - doba výpůjčky se sjednává od zahájení stavebních prací, do vydání     
      kolaudačního souhlasu k dokončené stavbě     
 
6. výpůjčku - právo provést stavbu na části pozemku parc. č. 4404  
    v  rozsahu cca 159 m2, pro účely výstavby  stezky pro pěší a cyklisty    
    spoluvlastník: Lieskovská Milena, Lieskovská Johana,  
                           Na Důlňáku 1388/20, 736 01 Havířov-Město   
    - doba výpůjčky se sjednává od zahájení stavebních prací, do vydání     
       kolaudačního souhlasu k dokončené stavbě     
 
7. výpůjčku - právo provést stavbu na části pozemku parc. č. 4403  
    v  rozsahu cca 116 m2, pro účely výstavby  stezky pro pěší a cyklisty   
    spoluvlastník: Klimsza Miroslav, Obránců míru 301/38a, 742 21  
                            Kopřivnice,  
                            Štefková Drahomíra, Pod Zahradami 1293/5,  
                            742 21 Kopřivnice    
    - doba výpůjčky se sjednává od zahájení stavebních prací, do vydání    
       kolaudačního souhlasu k dokončené stavbě     
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8. výpůjčku - právo provést stavbu na části pozemku parc. č. 4402  
    v rozsahu cca 128 m2, pro účely výstavby stezky pro pěší a  cyklisty    

                                     vlastník: Sadová Alžběta, Spádová 1407/3, 736 01 Havířov-Město   
                                     - doba výpůjčky se sjednává od zahájení stavebních prací, do vydání  
                                        kolaudačního souhlasu k dokončené stavbě     

 
9. výpůjčku - právo provést stavbu na části pozemku parc. č. 4400  
    v rozsahu cca 117 m2, pro účely výstavby stezky pro pěší a  cyklisty    
    vlastník: Pawlas Petr, Na Důlňáku 1387/18, 736 01 Havířov-Město   
    - doba výpůjčky se sjednává od zahájení stavebních prací, do vydání        
       kolaudačního souhlasu k dokončené stavbě     
 
10. výpůjčku - právo provést stavbu na části pozemku parc. č. 4390,  
      4397 v  rozsahu cca 210 m2, pro účely výstavby  stezky pro pěší  
      a cyklisty    
      spoluvlastník: Klimsza Stanislav, Klimszová Hilda,  
                             Hlavní Třída 253/1a, 736 01 Havířov-Město    
      - doba výpůjčky se sjednává od zahájení stavebních prací, do vydání    
         kolaudačního souhlasu k dokončené stavbě     
 
11. výpůjčku – právo provést stavbu na  části pozemku parc. č. 4396  
      v rozsahu cca 213 m2, pro účely výstavby stezky pro pěší a cyklisty 

                                      vlastník: Ožana Radoslav, Havraní 1046/2, 736 01 Havířov-Bludovice 
      - doba výpůjčky se sjednává od zahájení stavebních prací, do vydání   
         kolaudačního souhlasu k dokončené stavbě     
 
12. výpůjčku – právo provést stavbu na části pozemku parc. č. 4394  
      v rozsahu  cca 148 m2, pro účely výstavby stezky pro pěší a cyklisty 

                                      spoluvlastník: Staśová Aurelie, Družstevnická 1115/10, 736 01  
                                                             Havířov-Podlesí,  
                                                             Provazníková Jolana, Toruňská 324/7, Bohnice,  
                                                             181 00 Praha, 
                                                             Staś Marek, U Křížů 197/15, 736 01 Havířov-Životice 

      - doba výpůjčky se sjednává od zahájení stavebních prací, do vydání   
        kolaudačního souhlasu k dokončené stavbě     
 
13. výpůjčku – právo provést stavbu na části pozemku parc. č. 4393  
      v rozsahu cca 133 m2, pro účely výstavby stezky pro pěší a cyklisty  
      vlastník: Farná Hilda, Na Nábřeží 752/137, 736 01 Havířov-Město 
      - doba výpůjčky se sjednává od zahájení stavebních prací, do vydání            
        kolaudačního souhlas k dokončené stavbě     
 
14. výpůjčku – právo provést stavbu na části pozemku parc. č. 4346/1,    
      4369, 4371, 4374/1, 4383, 4389 v rozsahu  cca 5544 m2, pro účely  
      výstavby stezky pro pěší a cyklisty 
      vlastník: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Kaplanova 1931/1,  
                    Chodov, 148 00 Praha 
      - doba výpůjčky se sjednává od zahájení stavebních prací, do vydání   
        kolaudačního souhlasu k dokončené stavbě     
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15. výpůjčku – právo provést stavbu na části pozemku parc. č. 4347  
      v rozsahu cca 883 m2, pro účely výstavby stezky pro pěší a cyklisty  
       vlastník:  Ing. Toman Libor, Rodinná 1052/20, 736 01  
                      Havířov-Bludovice 
       - doba výpůjčky se sjednává od zahájení stavebních prací, do vydání  
         kolaudačního souhlasu k dokončené stavbě     
 
p o v ě ř u j e   
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv, nebo 
dodatků k již uzavřeným  smlouvám, dle bodu  1- 16.                                                                                                                                                                                             
 
                                                                                      Z: vedoucí OSM  
                                                                                      T: 31. 12. 2014      
 
d o p o r u č u j e   
 
Zastupitelstvu města Havířova   
schválit pro účely  výstavby „1. etapa cyklostezek – stavba 1./01  
Havířov – Žermanická  přehrada“,  v k.ú. Havířov – město   
1. zřízení pozemkové služebnosti a právo provést stavbu na části  
    pozemku parc. č. 4340, v  rozsahu cca 234 m2, pro účely umístění  
    drenáží do potoka     
    vlastník:  ČR- Povodí Odry, státní podnik, Varenská  3101/49, 70200    
                    Ostrava, Moravská Ostrava, IČ: 708 90 021 
    za sjednanou náhradu 150,-Kč/m2, tj. cca 35100,-Kč 
 
2. výkup části pozemku parc. č. 4411, 4416  a 4417, pro účely výstavby   
    stezky pro pěší a  cyklisty,  v rozsahu cca  255m2,  dle zaměření    
    dokončené  stavby   
    vlastník: Szubrycht  Monika Katarzyna,  Bobrowskiego 2/22,  
                   31 522 Kraków     
    - kupní  cena  je  sjednána  dohodou  ve  výši  300,- Kč/m2   
 
3. výkup části pozemku parc. č. 4407, zastavěného stezkou pro pěší  
    a  cyklisty,   v  rozsahu cca 8 m2, dle zaměření dokončené stavby     
    vlastník: Przeczek Michal, Na Důlňáku 1400/19, 736 01  
                   Havířov-Město   
    - kupní cena je  sjednána  dohodou  ve  výši  300,- Kč/m2   
 
4. výkup části pozemku parc. č. 4391, 4410, zastavěného stezkou pro  
    pěší a cyklisty, v  rozsahu cca 234 m2, dle zaměření dokončené stavby 
    
    spoluvlastník: Hájičková Anna, Lubasová Julie, Formanská 1423/17,    
                           736 01 Havířov-Město   
    - kupní cena  je  sjednána  dohodou  ve  výši  300,- Kč/m2   
 
 5. výkup části pozemku parc. č. 4409, zastavěného  stezkou  pro pěší  
     a  cyklisty ,  v  rozsahu cca  74 m2, dle zaměření dokončené stavby       
     vlastník:  Richterová Dagmar, Formanská 1422/19, 736 01  
                     Havířov-Město  
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     - kupní cena je sjednána  dohodou  ve  výši  300,- Kč/m2   
 
6. výkup části pozemku parc. č. 4406, zastavěného stezkou pro pěší  
    a  cyklisty,   v  rozsahu cca 246 m2, dle zaměření dokončené stavby   
    vlastník:  Balon Karel, Petra Bezruče 1545/5, 736 01 Havířov-Město  
    - kupní cena je sjednána dohodou ve výši 300,- Kč/m2   
 
7. výkup pozemku parc. č. 4404, zastavěného stezkou pro pěší a  cyklisty,  
    v rozsahu 1381  m2  
    spoluvlastníci: Lieskovská Milena, Lieskovská Johana, Na Důlňáku  
                            1388/20, 736 01 Havířov-Město   
    - kupní cena  bude  stanovena  dle  zaměření  dokončené  stavby,  tak,  
      že  za  zastavěnou část  300,- Kč/m2 , za  zbývající část pozemku   
      dle BPEJ, jak bylo ujednáno v původní  smlouvě  
 
8. výkup části pozemku parc. č. 4403, zastavěného  stezkou pro pěší  
    a  cyklisty, v  rozsahu cca 94 m2, dle zaměření dokončené stavby   
    spoluvlastníci: Klimsza Miroslav, Obránců míru 301/38a, 742 21  
                            Kopřivnice,  
                            Štefková Drahomíra, Pod Zahradami 1293/5,  
                            742 21 Kopřivnice    
    - kupní cena je sjednána dohodou ve výši 300,- Kč/m2   
 
9. výkup části pozemku parc. č. 4402, zastavěného  stezkou pro pěší  
    a  cyklisty,  v  rozsahu cca 104 m2, dle zaměření dokončené stavby    
    vlastník: Sadová Alžběta, Spádová 1407/3, 736 01 Havířov-Město   
    - kupní cena je sjednána dohodou ve výši 300,- Kč/m2   
 
10. výkup pozemku parc. č. 4400, zastavěného  stezkou pro pěší a    
      cyklisty, v  rozsahu 949 m2,     
      vlastník: Ing. Pawlas Petr, Na Důlňáku 1387/18, 736 01  
                     Havířov-Město   
      - kupní  cena  bude  stanovena  dle  zaměření  dokončené  stavby,   
        tak, že  za  zastavěnou část   300,- Kč/m2, za  zbývající část pozemku     
        dle dohody  sjednané v původní  smlouvě 30,-Kč/m2  
 
11. výkup  pozemků parc. č. 4390, 4397,  v celk.  rozsahu 4128 m2,    
      spoluvlastníci: Klimsza Stanislav, Klimszová Hilda,  
                              Hlavní Třída 253/1a, 736 01 Havířov-Město    
      - kupní cena  bude  stanovena  dle  zaměření  dokončené  stavby,   
        tak, že  za  zastavěnou část 300,- Kč/m2 , za  zbývající části    
        pozemků dle BPEJ, jak  bylo ujednáno v původní  smlouvě  
 
12. výkup části pozemku parc. č. 4396, zastavěného stezkou pro pěší  
      a cyklisty, v rozsahu cca 123 m2, dle zaměření dokončené stavby   
      vlastník: Ožana Radoslav, Havraní 1046/2, 736 01 Havířov-Bludovice 
      - kupní cena  je  sjednána  dohodou  ve  výši  300,- Kč/m2   
 
13. výkup části pozemku parc. č. 4394, zastavěného  stezkou pro pěší  
      a cyklisty v rozsahu cca120 m2, dle zaměření dokončené stavby  
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      spoluvlastník: Staśová Aurelie, Družstevnická 1115/10, 736 01    
                             Havířov-Podlesí,  
                             Provazníková Jolana, Toruňská 324/7, Bohnice,  
                             181 00 Praha,  
                             Staś Marek, U Křížů 197/15, 736 01 Havířov-Životice 
      - kupní cena  je  sjednána  dohodou  ve  výši  300,- Kč/m2   
 
14. výkup pozemku parc. č. 4393, zastavěného  stezkou pro pěší  
      a cyklisty, v rozsahu 2396 m2,    
      vlastník: Farná Hilda, Na Nábřeží 752/137, 736 01 Havířov-Město 
      - kupní  cena  bude  stanovena  dle  zaměření  dokončené  stavby,   
        tak, že  za  zastavěnou část   300,- Kč/m2 , za  zbývající část     
        pozemku  dle BPEJ, jak  bylo ujednáno v původní  smlouvě  
 
15. výkup částí pozemků parc. č. 4346/1, 4369, 4371, 4374/1, 4383,  
      4389, zastavěného stezkou pro pěší a cyklisty, v rozsahu   
      cca 4276 m2, dle zaměření dokončené stavby  
      vlastník: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Kaplanova 1931/1,   
                    Chodov, 148 00 Praha 
      - kupní cena je  sjednána  dohodou  ve  výši  300,- Kč/m2   
 
16. výkup  pozemku parc. č. 4347 v rozsahu 14336  m2, pro účely  
      výstavby stezky pro pěší a cyklisty  
      vlastník:  Ing. Toman Libor, Rodinná 1052/20, 736 01  
                     Havířov-Bludovice 
      - kupní  cena  bude  stanovena  dle  zaměření  dokončené  stavby,   
        tak, že  za  zastavěnou část   300,- Kč/m2 , za  zbývající  
        část 60,-Kč/m2,  jak  bylo ujednáno v původní  smlouvě,  s tím,   
        že  výkup  se uskuteční po  vybrání  zhotovitele  stavby   

________________________________________________________________________________ 
   
5712/87RM/2014 - Nájem pozemků pro účely realizace stavby „Odkanalizování Havířova  
                                III. etapa, části města Životice a Prostřední Suchá“____________________  
 

Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e   
 
pro účely umístění kanalizační stoky v rámci stavby „Odkanalizování  
Havířova  III. etapa, části města Životice a Prostřední Suchá“ nájem pozemků  
v k.ú. Prostřední Suchá,  parc. č. 1918/1, 1918/2 a 1919/1  v rozsahu 745 m2, 
pronajímatel: Asental Land, s.r.o., 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava,   
                      Gregorova 2582/3, IČ: 277 69 143 
nájemné: je sjednáno dle vnitřních předpisů pronajímatele jednorázově  
               20.000,- Kč + DPH 
doba nájmu: se sjednává od 18. 8. 2014  do 12. 10. 2014 
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p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem nájemní 
smlouvy                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                          
                                                                                                                 Z: vedoucí OSM  
                                                                                                                      T: 30. 11. 2014      
________________________________________________________________________________ 
 
5713/87RM/2014 - Prodloužení pronájmu pozemků  parc.č. 2219, 331/1, 3704, 3726/1,  
                                k.ú. Havířov – město , parc.č. 2996/32, k.ú. Bludovice___________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
prodloužení pronájmu pozemků  parc.č. 2219, 331/1, 3704, 3726/1,  
k.ú.  Havířov – město , 2996/32, k.ú. Bludovice nájemci společnosti  
MS steel s.r.o., sídlo: Michálkovická 2031/109b, Slezská Ostrava,  
                                   710 00 Ostrava, IČ : 268 43 854  
účel pronájmu: umístění 5 ks reklamních - informačních cedulí  
                         o rozměrech 2m x 1m 
nájemné: za 1 kus  /3.000,- Kč/m2 reklamní plochy/rok 
                tj. 2 m2 x 3.000,- Kč = 6.000,- Kč  / panel 
                počet cedulí 5 ks , tj. 5 x 6.000,- Kč = 30.000,- Kč + DPH 
na dobu:  5  let s podmínkou, že v případě realizace investičních akcí  nebo v 
souvislosti  s převodem pozemků na jiného vlastníka bude nájemní vztah 
ukončen. U informačních cedulí umístěných na pozemcích  
parc.č. 3704, 3726/1, k.ú. Havířov-  město v případě realizace investiční stavby: 
„ Dopravní terminál Havířov“ nájemcem provede odstranění   
na své náklady v termínu do 1 měsíce od zaslání písemné výzvy 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem Dodatku č. 3 
k nájemní smlouvě zn. E/993/OSRM/05 ze dne 16.11.2005 
 

                                                                                             Z: vedoucí OSM 
                                                                                             T: 31.12.2014 
________________________________________________________________________________ 
 
5714/87RM/2014 - Užívání pozemků parc.č. 1683 a parc.č. 1928, k.ú. Havířov-město________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e  n a   v ě d o m í   
 
změnu původního názvu Sdružení soukromých garážníků, U městského dvorku, 
Havířov-město, IČ: 48426911 na nový název Spolek soukromých garážníků,  
se sídlem Karvinská 1581/60, 73601 Havířov-město, IČ: 48426911 a 
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t r v á   
 
na pronájmu  pozemků parc.č. 1683 o výměře 20 m2 a parc.č. 1928  
o výměře 19 m2, k.ú. Havířov-město Spolku soukromých garážníků,  
se sídlem Karvinská 1581/60, 73601 Havířov-město, IČ: 48426911,  
na kterých je postavena dílna a kancelář spolku, a to na dobu  
neurčitou s tím, že nájemné je stanoveno na částku 975,- Kč/ročně  
(tj. 25,- Kč/m2/rok)  

________________________________________________________________________________ 
 
5715/87RM/2014 - Zřízení věcného břemene ve prospěch spol. ČEZ Distribuce, a.s._________ 
             

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zřízení věcného břemene,  jako osobní služebnosti,  k pozemkům v majetku 
města a to parc.č. 2752/1, 2752/6, k.ú. Havířov - město spočívající v zřízení, 
umístění, provozování  a udržování energetického zařízení distribuční 
elektrizační soustavy – podzemního elektrického vedení nízkého napětí  
0,4kV – Havířov 2751/3, Dům zdraví, NNK, IV-12-8009654(1) dle GP  
č. 2006 – 97/2014 ze dne 17.7. 2014 za jednorázovou úhradu 41.400,- Kč  
+ DPH, při celkové výměře 207 m2 ve prospěch oprávněné společnosti ČEZ 
Distribuce, a.s., se sídlem: Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8,  
PSČ 405 02, IČ: 247 29 035 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy o 
zřízení věcného břemene 

       
                                                                                             Z: vedoucí OSM 
                                                                                             T: 31.12.2014 
 
 
5716/87RM/2014 - Zřízení služebnosti ve prospěch spol. PODA a.s., oblast Generála Svobody 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemkům v majetku města a to parc.č.: 
1374/1, 1374/3, 1374/6, 1374/7, 1374/9, 1374/10, 1374/13, 1374/18, 1374/21, 
1374/22, 1374/45, 1374/47, 1374/48, 1374/49, 1374/59, 1374/67, 1374/69, 
1374/70, 1374/72, 1374/76, 1374/82, 1374/132, 1374/159, 1374/160, 1374/176, 
1374/180, 1374/192, 1374/193, 1374/196, 1465/4, 1465/5, 1465/6, 1465/7, 
1465/11, 1465/14, 1465/15, k.ú. Šumbark dle GP č. 1682 – 32/2014  
ze dne 18.3.2014 při výměře 284,58 m2,  
1374/25, 1374/32, 1374/192, 1374/193, 1374/194, 1374/196, 1374/200, 1454/8, 
1460/7, 1460/10, 1460/11, 1460/18, 1460/22, 1460/23, 1460/32, 1460/40, 
1460/41, 1460/48, 1460/49, 1460/50, 1460/51, 1460/62, 1460/67, 1460/68, 
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1460/193, 1460/212, 1460/224, 1460/225, 1460/239, 1460/241, 1460/243, 
1849/3, k.ú. Šumbark dle GP č- 1683 – 32/2014 ze dne 17.3.2014  
při výměře 287,10 m2 
1374/93, 1374/97, 1374/99, 1374/100, 1374/101, 1374/108, 1374/109, 
1374/114, 1374/115, 1454/8, 1460/73, 1460/74, 1460/76, 1460/79, 1460/81, 
1460/82, 1460/83, 1460/86, 1460/92, 1460/94, 1460/100, 1460/105, 1460/106, 
1460/107, 1460/108, 1460/118, 1460/126, 1460/127, 1460/133, 1460/135, 
1460/136, 1460/138, 1460/139, 1460/140, 1460/141, 1460/142, 1849/3, 1860/1, 
1861, k.ú. Šumbark dle GP č. 1684 – 32/2014 ze dne 12.3.2014  
při výměře 276,54 m2 
spočívající v právu umístit, provozovat, trpět podzemní vedení komunikační 
sítě sestávající z ochranných HDPE trubek s optickými kabely, umožnit přístup 
a příjezd na nemovitosti za účelem zajišťování provozu a údržby, oprav včetně 
případné rekonstrukce a odstranění vedení v rámci stavby “ Metropolitní 
optická síť Havířov – Šumbark, oblast Generála Svobody“ při celkové výměře 
848,22 m2 za jednorázovou úhradu ve výši 106.027,50 Kč + DPH ve prospěch 
oprávněné společnosti PODA a.s., se sídlem: Ostrava- Moravská Ostrava,  
28. října 1168/102, PSČ 702 00, IČ : 258 16 179 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy o 
zřízení služebnosti inženýrské sítě 

 
                                                                                             Z: vedoucí OSM 
                                                                                             T: 31.12. 2014 
 
 
5717/87RM/2014 - Zřízení služebnosti ve prospěch spol. PODA a.s., k.ú. Havířov – město, 
                                k.ú. Bludovice____________________________________________________ 
             

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemkům v majetku města a to parc.č.: 
2797/1, k.ú. Havířov – město dle GP č. 2007 – 117/2014 ze dne 1.8.2014 při 
výměře 103,15 m2 ( přípojka Karvinská 49 – 61) 
2296, k.ú. Havířov – město dle GP č. 1971 – 894/2013 ze dne 17.12.2013 při 
výměře 10,63 m2 ( přípojka Astronautů 1094/9) 
473/2, 490, k.ú. Havířov – město dle GP č. 2005 – 106/2014  
ze dne 19.6.2014 při výměře 38,45 m2 ( přípojka Dlouhá třída 812/2) 
202/8, 202/9, 202/24, 223/1, k.ú. Bludovice dle GP č. 3828 – 895/2013  
ze dne 17.12.2013 při výměře 21,21 m2 ( přípojka Šrámkova 1378/4, přípojka 
Emila Holuba 1399/2) 
spočívající v právu umístit, provozovat, trpět podzemní vedení komunikační 
sítě sestávající z ochranných HDPE trubek s optickými kabely, umožnit přístup 
a příjezd na nemovitosti za účelem zajišťování provozu a údržby, oprav včetně 
případné rekonstrukce a odstranění vedení při celkové výměře 173,44 m2  
za jednorázovou úhradu ve výši 21.680,- Kč + DPH ve prospěch oprávněné 
společnosti PODA a.s., se sídlem: Ostrava- Moravská Ostrava,  
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28. října 1168/102, PSČ 702 00, IČ: 258 16 179 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy o 
zřízení služebnosti inženýrské sítě 

 
                                                                                             Z: vedoucí OSM 
                                                                                             T: 31.12. 2014 
 
 
5718/87RM/2014 - Zřízení pozemkové služebnosti_____________________________________    
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to  
parc.č. 2734/1, k.ú. Dolní Suchá za účelem umístění vodovodní přípojky, 
plynovodní přípojky dle GP č. 1099 - 205/2012 ze dne 12.9.2012 a sjezdu  
dle GP č. 1161 – 44/2013 ze dne 22.10.2013 ve prospěch vlastníků pozemku 
parc.č. 1448/20, k.ú. Dolní Suchá jehož součástí je budova č.p. 402, jenž  
ke dni zřízení pozemkové služebnosti jsou Ing. Pavel Bálan a Žaneta Bálanová 
oba bytem Havířov – Dolní Suchá, Prachatická 402/45 za jednorázovou úhradu 
ve výši 4.375,- Kč + DPH, při celkové výměře 35 m2 ( umístění vodovodní 
přípojky), za jednorázovou úhradu ve výši 4.375,- Kč + DPH, při celkové 
výměře 35 m2 ( umístění plynovodní přípojky) a za jednorázovou úhradu  
ve výši 3.000,- Kč + DPH, při celkové výměře 2,59 m2 ( umístění sjezdu) 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  
o zřízení pozemkové služebnosti 

 
                                                                                             Z: vedoucí OSM 
                                                                                             T: 31.12.2014 
________________________________________________________________________________ 
 
5719/87RM/2014 - Záměr pronájmu části nemovité věci________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr pronájmu části nemovité věci – místnosti o výměře 11,10 m2 v suterénu 
obytného domu na ul. K. V. Raise 8, Havířov-Město, p. Andree Zorychtové, 
jako sklad pro vlastní potřebu 
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5720/87RM/2014 - Pronájem části nemovité věci – Profa Kids Havířov o.p.s._______________  
         

Rada města Havířova 
 
o d k l á d á  
 
rozhodnutí o pronájmu části nemovité věci  - prostoru sloužícího k podnikání  
o celkové výměře 1 085,71 m2 v objektu bývalých jeslí ul. U Jeslí č. p. 893/2, 
Havířov-Šumbark, a pozemku parc. č. 198, ostatní plocha, o výměře 3414 m2 
v k.ú. Šumbark, společnosti Profa Kids Havířov o.p.s., IČ: 01550942, 
k provozování služeb péče o dítě v dětské skupině s celodenním a celoročním 
provozem 

 
 
5721/87RM/2014 - Pronájmy částí nemovité věci ______________________________________ 
          

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. pronájem části nemovité věci – místnosti o výměře 9,50 m2 v suterénu  
    obytného domu na ul. Moskevská 5, Havířov-Město, p. Michaele    
    Witkové, jako sklad pro vlastní potřebu, za podmínek: 
    - nájemné 100,- Kč/m2/rok bez DPH 
    - nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 
 
2. ukončení nájmu části nemovité věci – ateliéru o výměře 37,99 m2  
    a terasy o výměře 52,38 m2 v 9. nadzemním podlaží obytného domu  
    na ul. Sukova 2, Havířov-Město, nájemci Ak. mal. Josefu Štefkovi,  
    IČ: 25850342, dohodou k 30. 9. 2014 
 
    pronájem části nemovité věci – ateliéru o výměře 37,99 m2 a terasy  
    o výměře 52,38 m2 v 9. nadzemním podlaží obytného domu  
    na ul. Sukova 2, Havířov-Město, Bc.A. Silvii Štefkové, IČ: 87848686,  
    jako ateliér grafického designéra, za podmínek: 
    - ateliér o výměře 37,99 m2 - nájemné 532,- Kč/m2/rok bez DPH 
    - terasa o výměře 52,38 m2 - nájemné 100,- Kč/m2/rok bez DPH 
    - nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 10. 2014 
 
3. ukončení nájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání   
    o celkové výměře 50,33 m2 v přízemí obytného domu ul. Pavlovova 6,  
    Havířov-Město, nájemkyni MUDr. Marcele Lorenčíkové,  
    IČ: 48426806, dohodou k 30. 9. 2014 
 
    pronájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání  
    o celkové výměře 50,33 m2 v přízemí obytného domu ul. Pavlovova 6,   
    Havířov-Město, spol. MUDr. Marcela Lorenčíková – zubní ordinace,  
    s.r.o., IČ: 02975329, k poskytování zdravotních služeb v oboru zubního  
    lékařství, za podmínek: 
    - nájemné 1.063,- Kč/m2/rok bez DPH  
    - nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 10. 2014 
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4. ukončení nájmu části nemovité věci – garáže o výměře 19,11 m2  

     v suterénu obytného domu ul. Jaroslava Vrchlického 14,  
    Havířov-Podlesí, nájemci Ing. Janu Jaglářovi, dohodou k 30. 9. 2014 
 
    pronájem části nemovité věci – garáže o výměře 19,11 m2 v suterénu     
    obytného domu ul. Jaroslava Vrchlického 14, Havířov-Podlesí,  
    p. Andree Jaglář Svrčinové, ke garážování vlastního osobního vozidla,  
    za podmínek: 
    - nájemné 707,- Kč/m2/rok vč. DPH 
    - nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 10. 2014 
 
5. pronájem části nemovité věci – pozemku parc. č. 2324 a část stavby  
    občanského vybavení č.p. 1102, k.ú. Havířov-město, a to pavilon „J“  
    (bývalá jídelna) o výměře 300 m2 spol. ADRA o.p.s., IČ: 61388122,  
    jako sklad charitativních obchodů ADRA a sezónních zásob,  
    za podmínek: 
    - nájemné 500,- Kč měsíčně bez DPH 
    - nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 
    - dvouměsíční výpovědní lhůta se sjednává v případě, že Zastupitelstvo  
      města Havířova rozhodne o prodeji části nemovité věci 
    - nájemce na vlastní náklady instaluje měřiče spotřeby tepla  
      a el. energie 

 
 
5722/87RM/2014 - Žádosti o souhlasy s podnájmem a s umístěním sídla společnosti_________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. podnájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání  
    o celkové výměře 59,52 m2 v přízemí objektu zdravotního střediska  
    na ul. Studentská č. p. 1548/26, Havířov-Podlesí, nájemkyni  
    MUDr. Janě Vedrové, IČ: 48004804, pro spol. MUDr. Jana Vedrová,  
    s.r.o., sídlo: Selská 1502/57a, Havířov-Město, zast. jednateli  
    MUDr. Janou Vedrovou a p. Pavlem Večeřou, za podmínek shodných   
    s nájemní smlouvou 
 
2. podnájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání  
    o celkové výměře 53 m2 v přízemí obytného domu  
    na ul. Astronautů č. p. 1094/9, Havířov-Město, nájemci Českému svazu  
    žen o. s., IČ: 00442801, pro organizaci Český svaz žen pobočný  
    spolek, sídlo Havířov, za podmínek shodných s nájemní smlouvou 
 
3. umístění sídla organizace Český svaz žen pobočný spolek v části   
    nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové výměře  
    53 m2 v přízemí obytného domu na ul. Astronautů č. p. 1094/9,  
    Havířov-Město 
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5723/87RM/2014 - Žádost o snížení nájemného – spol. FORTUNA GAME a.s.______________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
snížení nájemného za část nemovité věci – prostor sloužící k podnikání  
o výměře 70,34 m2 v přízemí obytného domu na Hlavní tř. 69,  
Havířov-Město, nájemci spol. FORTUNA GAME a.s., IČ: 43003575, 
z původní výše nájemné 5.315,- Kč/m2/rok bez DPH na novou výši  
nájemného 3 990,- Kč/m2/rok bez DPH od 1. 10. 2014, ostatní podmínky 
smlouvy se nemění 

 
 
5724/87RM/2014 - Žádost o snížení nájemného – p. Jiří Karásek_________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
snížení nájemného za část nemovité věci – prostor sloužící k podnikání  
o výměře 66,58 m2 v přízemí obytného domu na Národní tř. 4, Havířov-Město, 
nájemci p. Jiřímu Karáskovi, IČ: 41044517, z původní výše nájemného  
1.659,- Kč/m2/rok bez DPH na novou výši nájemného 800,- Kč/m2/rok  
bez DPH za zázemí prodejny o výměře 29,97 m2, od 1. 10. 2014, ostatní 
podmínky smlouvy se nemění 

 
  
5725/87RM/2014 - Převod nájmu části nemovité věci z důvodu prodeje závodu  
                                 – p. Michaela Šmídová____________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
převod nájmu z důvodu prodeje závodu (§ 2175 Občanského zákoníku) k části 
nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové výměře 41,03 m2 
v suterénu obytného domu ul. Makarenkova 6, Havířov-Město, z nájemce p. 
Michaely Šmídové, IČ: 73271748, na p. Daniela Válka,  
IČ: 03218015 
 
s c h v a l u j e 
 
podmínky nájemní smlouvy:  
- nájemné 287,- Kč/m2/rok bez DPH 
- nájem na dobu neurčitou od 1. 9. 2014 s tříměsíční výpovědní lhůtou 
- účel: prodejna potravin 
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5726/87RM/2014 - Předání dlouhodobého majetku k hospodaření příspěvkovým  
                                organizacím a darování  movitých věcí příspěvkovým organizacím_______           
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e      
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit   
I. předání dlouhodobého majetku statutárního města Havířova  
   k  hospodaření dle § 27, odst. 2, písm. e) zákona č. 250/2000 Sb.,  
   ve znění pozdějších předpisů, k hospodaření příspěvkovým    
   organizacím:  
 
1. příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení  
    Havířov, IČ: 00 30 67 54 
    a) pozemku parc. č. 621, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře   
        362 m2, vč. budovy tělocvičny č. p. 1584,  pozemku  
        parc. č. 620/2 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 44 m2,   
        vč. budovy  přístupové chodby,  a pozemku parc. č. 622/2, ostatní  
        plocha – sportovní a rekreační plocha, o výměře 178 m2 
    b) pozemku parc. č. 1231/62 v k. ú. Prostřední Suchá, o výměře  
        1248 m2, vč. příslušenství -  staveb souvisejících s tribunou    
        fotbalového stadionu  – zpevněné komunikace  v pořizovací ceně   
        13 703,-Kč, opěrné zdi v pořizovací ceně 18 473,-Kč a oplocení  
        pozemku  v pořizovací ceně 1 022,-Kč   
 
2. příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola s polským  
    jazykem vyučovacím Havířov- Bludovice Selská, příspěvková  
    organizace, IČ 75 02 75 77, kanalizační přípojku v pořizovací  
    ceně 284 114,- Kč 
 
3. příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola  
    Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvková organizace,  
    IČ: 48 80 52 89, kanalizační přípojku v poř. ceně 641 928,99 Kč 
 
4. změnu příloh č. 1 zřizovacích listin příspěvkových organizací dle bodu  
    č. I návrhu usnesení 
 
II. darování movitých věcí z majetku statutárního města Havířova  
     do vlastnictví příspěvkových organizací: 
 
1) příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola   
    Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvková organizace,   
    IČ: 48 80 52 89 , kamerový zabezpečovací systém, inventární  
    číslo 000000034957,   v pořizovací ceně   125 383,03 Kč    
 
2) příspěvkové organizaci  Základní škola Havířov-Šumbark  
    Gen. Svobody 16/284 okres Karviná,  IČ: 48 80 55 13,  
    kamerový zabezpečovací systém s videotelefonem,  
    inv. číslo 000000034958, v pořizovací ceně 140 951,76 Kč 
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3) příspěvkové organizaci  Základní škola Havířov-Šumbark  
    Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace,  
    IČ: 70 95 81 65,  kamerový zabezpečovací systém,  
    inv. číslo 000000034959,  v   pořizovací ceně 92 374,-Kč 
 
4) příspěvkové organizaci Základní škola Kpt. Jasioka  
    Havířov-Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná,  
    IČ: 61 98 86 00, barevný videotelefon, inv. číslo 000000034961,  
    v pořizovací ceně 77 076,53  Kč  a kamerový zabezpečovací  
    systém, inv. číslo 000000034967,  v pořizovací ceně 38 137,99 Kč 
 
5) příspěvkové organizaci  Základní škola  a Mateřská škola  
    Havířov-Životice Zelená, příspěvková organizace, IČ: 75 02 75 69,   
    kamerový zabezpečovací systém, inv. číslo 000000034962,   
    v  pořizovací ceně 47 617,83 Kč 
 
6) příspěvkové organizaci  Mateřská škola Havířov-Podlesí  
    Balzacova 2/1190, IČ: 61 98 86 85,  kamerový zabezpečovací systém,  
    inv. číslo 000000034963, v pořizovací ceně 71 963,09  Kč 
 
7) příspěvkové organizaci  Mateřská škola Havířov-Šumbark  
    Mládí 23/1147, IČ: 61 98 85 96, kamerový zabezpečovací systém  
    s videotelefonem, inv.číslo 000000034964, v pořizovací ceně     
    121 273,70 Kč 
 
8)  příspěvkové organizaci Mateřská škola Havířov-Podlesí  
     Čelakovského 4/1240, příspěvková organizace,  
     IČ: 70 95 82 89,  kamerový zabezpeč. systém s videotelefonem 
     inv. číslo 000000034965, v pořizovací ceně 48 743,89 Kč,  
     a zabezpečovací zařízení na „čtečku“, inv. číslo 000000034969,   
     v pořizovací ceně   16 323,84 Kč    
  
9) příspěvkové organizaci Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329,  
    IČ: 62 33 12 21, kamerový zabezpečovací systém,  
    inv.číslo 000000034966, v pořizovací ceně 27 909,59 Kč 
 
10) příspěvkové organizaci Základní škola Havířov-Šumbark  
     Školní 1/814 okres Karviná, IČ: 70 95 82 89,  kamerový  
     zabezpečovací systém, inv. číslo 000000034968, v  pořizovací  
     ceně 35 611,43 Kč. 

                         
 
5727/87RM/2014 - Vyřazení neupotřebitelného majetku ve správě organizačního odboru____                      
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e   
 
vyřazení   a následnou ekologickou likvidaci neupotřebitelného dlouhodobého 
hmotného majetku ve správě organizačního odboru  –  PC PII – Router,   
rok pořízení 1999, inventární číslo 600302200095, pořizovací  
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cena 53 563,20 Kč,  a hlasovací zařízení Ministr, rok pořízení 2003, inventární 
číslo 600302200276, pořizovací cena 321 230,-  Kč, obojí nefunkční a zastaralé 
 
u k l á d á 
 
organizačnímu odboru zajistit ekologickou likvidaci  

   
Z: vedoucí ORG 

                                                                                                            T: 30. 9. 2014 
 
 
5728/87RM/2014 - Plnění rozpočtu města  Havířova a  hospodářské činnosti, rozvahové  
                                účty města a hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací  
                                za období leden – červen 2014______________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
vzít na vědomí plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti, 
rozvahové účty města a hospodaření městem zřízených příspěvkových 
organizací za období leden – červen 2014, dle důvodové zprávy a příloh. 

 
 
5729/87RM/2014 - Návrh úprav rozpočtu III. na rok 2014 – rozpočtová opatření č. 63. – 96. __ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
  
rozpočtové opatření č. 96., dle důvodové zprávy 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova 
vzít na vědomí rozpočtové opatření č. 96., dle důvodové zprávy 
schválit a) rozpočtová opatření č. 63. – 95., dle důvodové zprávy 
              b) na základě rozpočtových opatření č. 59. – 96. tyto nové  
                  závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2014: 

 
I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4) 1 867 742,28 tis. Kč 
z toho: tř. 1 - daňové příjmy 869 473,90 tis. Kč 

 
tř. 2 - nedaňové příjmy 51 989,30 tis. Kč 

 
tř. 3 - kapitálové příjmy 21 967,00 tis. Kč 

 
tř. 4 - přijaté transfery 924 312,08 tis. Kč 

    II. Výdaje celkem (a> + b>) 2 031 488,10 tis. Kč 
a) výdaje organizačních jednotek MMH 1 689 372,95 tis. Kč 
z toho: odbor životního prostředí 861,19 tis. Kč 
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odbor školství a kultury 41 941,75 tis. Kč 

 
odbor územního rozvoje 654,00 tis. Kč 

 
stavební a silniční správní úřad 30,00 tis. Kč 

 
odbor organizační 230 716,45 tis. Kč 

 
odbor sociálních věcí 15 324,30 tis. Kč 

 
odbor komunálních služeb 267 586,73 tis. Kč 

 
odbor investiční výstavby 436 397,00 tis. Kč 

 
odbor správy majetku 21 633,00 tis. Kč 

 
Městská policie Havířov 75 184,13 tis. Kč 

 
odbor ekonomický 575 540,57 tis. Kč 

 
oddělení strategického rozvoje 6 555,60 tis. Kč 

 
oddělení kancelář primátora 16 948,23 tis. Kč 

    b) příspěvky organizacím 342 115,15 tis. Kč 
z toho: MŠ Balzacova 770,00 tis. Kč 

 
MŠ Čelakovského 853,00 tis. Kč 

 
MŠ ČSA 860,00 tis. Kč 

 
MŠ E. Holuba 1 019,00 tis. Kč 

 
MŠ Horymírova 864,40 tis. Kč 

 
MŠ Kosmonautů 720,00 tis. Kč 

 
MŠ Lípová 1 562,00 tis. Kč 

 
MŠ Mládí 985,00 tis. Kč 

 
MŠ Moravská 1 500,00 tis. Kč 

 
MŠ Okružní 653,00 tis. Kč 

 
MŠ Petřvaldská 2 435,11 tis. Kč 

 
MŠ Přímá 950,00 tis. Kč 

 
MŠ Puškinova 780,00 tis. Kč 

 
MŠ Radniční 820,00 tis. Kč 

 
MŠ Resslova 680,00 tis. Kč 

 
MŠ Sukova 790,00 tis. Kč 

 
MŠ Švabinského 790,00 tis. Kč 

 
MŠ U Jeslí 570,00 tis. Kč 

 
MŠ U Stromovky 1 039,00 tis. Kč 

 
MŠ U Topolů 590,00 tis. Kč 

 
ZŠ 1. Máje 3 872,48 tis. Kč 

 
ZŠ F. Hrubína 2 504,76 tis. Kč 

 
ZŠ a MŠ Frýdecká 3 180,36 tis. Kč 

 
ZŠ Gen. Svobody 3 854,60 tis. Kč 

 
ZŠ Gorkého 3 355,04 tis. Kč 

 
ZŠ Jarošova 2 340,52 tis. Kč 

 
ZŠ K. Světlé 2 995,42 tis. Kč 

 
ZŠ Kpt. Jasioka 3 278,40 tis. Kč 

 
ZŠ M. Kudeříkové 3 861,40 tis. Kč 

 
ZŠ M. Pujmanové 3 574,64 tis. Kč 

 
ZŠ Mládežnická 3 152,00 tis. Kč 
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ZŠ Moravská 5 760,04 tis. Kč 

 
ZŠ a MŠ Na Nábřeží 6 324,32 tis. Kč 

 
ZŠ a MŠ Selská 1 623,28 tis. Kč 

 
ZŠ Školní 2 631,96 tis. Kč 

 
ZŠ a MŠ Zelená 1 133,20 tis. Kč 

 
ZŠ Žákovská 5 920,40 tis. Kč 

 

ASTERIX - Středisko volného času 
Havířov 2 824,00 tis. Kč 

 
Domov seniorů Havířov 35 221,00 tis. Kč 

 
Městská knihovna Havířov 19 714,00 tis. Kč 

 
Městské kulturní středisko Havířov 42 938,25 tis. Kč 

 

SANTÉ - Centrum ambulantních a 
pobytových sociálních služeb 10 935,00 tis. Kč 

 
Sociální služby města Havířova 31 847,00 tis. Kč 

 

Správa sportovních a rekreačních 
zařízení Havířov 36 699,14 tis. Kč 

 
Ostatní dotace a dary 83 343,43 tis. Kč 

    III. Financování celkem +163 745,82 tis. Kč 
z toho: dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry) +256 294,00 tis. Kč 

 
splátky jistin úvěrů -262 974,00 tis. Kč 

 
změna stavu na bankovních účtech +170 425,82 tis. Kč 

 
 
5730/87RM/2014 - Udělení souhlasu s přijetím věcného daru příspěvkovou organizací   
                                zřízenou statutárním městem Havířov_______________________________  
          

Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 
 
s přijetím věcného daru příspěvkovou organizací města:  
Základní škola Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná  
(IČ: 61 98 87 23) od společnosti Eva Filsáková – VINAMET,  
Dělnická 566/12, 736 01 Havířov-Město (IČ: 16 61 04 82)  
v celkové výši 900,- Kč – balíčky pro prvňáčky (kukuřičné kuličky) 

 
 
5731/87RM/2014 - Jmenování člena školské rady základní školy, kde zřizovatelem  
                                je statutární město Havířov________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a  v ě d o m í 
 
rezignaci paní Bc. Zlatuše Kustvánové na funkci členky školské rady  
při základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola Kapitána Jasioka 
Havířov-Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná   
ke dni 1. 9. 2014 dle přílohy č. 1 
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j m e n u j e 
 
paní Čujdíkovou Stanislavu, bytem Moskevská 1073/5, 736 01  
Havířov-Město členkou školské rady při základní škole, jejíž činnost vykonává  
Základní škola Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 
okres Karviná  ke dni 11. 9. 2014 
 
p o v ě ř u j e 
 
primátora statutárního města podpisem jmenovacího dekretu  
 
u k l á d á 
 
1. informovat základní školu o nově jmenovaném členovi školské rady 
2. předat jmenovací dekret novému členovi školské rady při základní škole  

   
          Z: vedoucí OŠK 
                                                                                                     T: září 2014 
________________________________________________________________________________ 
 
5732/87RM/2014 - Změna v rejstříku škol a školských zařízení – zvýšení kapacity___________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
změnu v rejstříku škol a školských zařízení příspěvkové organizace města 
Havířova: 
 

     Základní a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvková 
organizace (IČ: 48 80 52 89) v mimořádném termínu k 1. 1. 2015, a to takto:  
- zvýšení kapacity odloučeného pracoviště Mateřská škola, Frýdecká 39/451 ze 
stávajícího    počtu 25 na 45 dětí 

     - zvýšení kapacity školní jídelny – výdejny z 280 na 300 stravovaných              
 
u k l á d á 
 
požádat Krajský úřad Moravskoslezského kraje o změnu zápisu v rejstříku škol 
a školských zařízení   
 

                     Z: vedoucí OŠK  
                                           T: září 2014 
 
 
5733/87RM/2014 - Žádosti příspěvkových organizací o souhlas s převodem finančních  
                                prostředků z rezervního fondu do fondu investičního___________________ 
 

Rada města Havířova 
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s c h v a l u j e 
 
v souladu s § 30 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů příspěvkovým organizacím města: 
 
1. Základní škola Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední Suchá  
    Kpt. Jasioka 57 okres Karviná (IČ: 61 98 86 00)  převod částky  
    ve výši 221 000,- Kč z rezervního fondu do fondu  investičního  
    na vybudování „Sportovně kondiční stezky pro žáky“ na školním  
    pozemku 
 
2. Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná  
    (IČ: 62 33 12 21) převod částky ve výši 30 000,- Kč z rezervního  
    fondu do fondu investičního na vybudování     komplexní celoškolní  
    počítačové sítě 
 
3. Mateřská škola Havířov-Šumbark Moravská 14/404, příspěvková  
     organizace (IČ: 61 98 85 88) převod částky ve výši 87 000,- Kč  
     z rezervního fondu do fondu investičního na pořízení učební  
     pomůcky Magic box 
 
4. Mateřská škola Havířov-Město Radniční 7/619 (IČ: 61 98 87 15)  
    převod částky ve výši 70 000,- Kč z rezervního fondu do fondu  
    investičního na pořízení zahradního domku 
 
5. Mateřská škola Havířov-Podlesí E. Holuba 7/1403, příspěvková  
    organizace (IČ: 70 95 82 20) převod částky ve výši 165 000,- Kč  
    z rezervního do fondu investičního na pořízení interaktivní tabule  
    a pořízení vestavby „Hrací patro“ do herny dětí 

          
          Z: vedoucí OŠK 
          T: září 2014 
 
 
5734/87RM/2014 - Souhlas zřizovatele k pořízení investičního majetku příspěvkovými  
                                organizacemi zřízenými statutárním městem Havířov__________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
pořízení investičního majetku příspěvkovými organizacemi: 
 
1. Mateřská škola Havířov – Město Resslova 2/497 (IČ: 61 98 86 93) 

                                    v pořizovací ceně cca 71.366,- Kč včetně DPH: 
                                    - hrací prvky na zahradu školy 

    - dokrytí schválené jmenovité investice na rok 2014 
 
2. Základní škola Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední Suchá  
    Kpt. Jasioka 57 okres Karviná (IČ: 61 98 86 00) v pořizovací  
    ceně cca 221.000,- Kč včetně DPH: 
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    - sportovně kondiční stezka pro žáky na školním pozemku 
 
3. Základní škola Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná  
    (IČ: 61 98 87 23) v pořizovací ceně cca 52.494,- Kč včetně DPH: 
    - vzduchotechnika na odvětrávání prostoru myček nádobí a digestořemi  
      nad myčkami s prostorovým odvětráváním včetně elektro zapojení  
      a kabeláže 
 
4. Mateřská škola Havířov – Šumbark Moravská 14/404, příspěvková  
    organizace (IČ: 61 98 85 88) v pořizovací ceně cca 87.000,- Kč  
    včetně DPH: 
    - mobilní zařízení ,,Magic box“ 
 
5. Mateřská škola Havířov – Město Radniční 7/1194 (IČ: 61 98 85 88) 
    v pořizovací ceně cca 80.000,- Kč včetně DPH: 
    - zahradní domek 
 
6. Mateřská škola Havířov – Podlesí E. Holuba 7/1430, příspěvková  
    organizace (IČ: 70 95 82 20) v pořizovací ceně 80.000,- Kč  
    včetně DPH: 
    - ,,Hrací patro“ do herny dětí v pořizovací ceně 85.000,- Kč  
      včetně DPH: 
    - Interaktivní tabule Magic box 52 

________________________________________________________________________________ 
    
5735/87RM/2014 - Souhlas s uzavřením smlouvy o partnerství___________________________  
 

Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 
 
s uzavřením smlouvy o partnerství v rámci Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost (dále jen „OPVK“), oblast podpory 1.1 a 1.3 
1.  projekt:   „Restart“, OPVK, oblast podpory 1.3 
     příjemce: Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických  
                     pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková  
                     organizace, IČ: 62 33 04 03 
     partner: - Základní škola Havířov - Šumbark Jarošova 33/851 okres    
                     Karviná, příspěvková organizace (IČ: 70 95 8165) 
                   - Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres   
                     Karviná (IČ: 62 33 12 21)     
2.  projekt:   „Pedagog a tablety ve výuce“, OPVK, oblast podpory1.3. 
     příjemce: SHARP CENTRUM OLOMOUC s.r.o., IČ: 25 35 32 33 
     partner:  -  Základní škola Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední Suchá  
                       Kpt. Jasioka 57 okres Karviná (IČ: 61 98 86 00) 
                    -  Základní škola Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564   
                       okres Karviná, příspěvková organizace (IČ: 70 95 81 14)    
                    -  Základní škola Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres  
                       Karviná, příspěvková organizace (IČ: 62 33 12 48) 
                    -  Základní škola Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres   
                       Karviná, příspěvková organizace (IČ: 70 95 81 31) 
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                    - Základní škola a Mateřská škola Havířov-Životice Zelená,   
                      příspěvková organizace (IČ: 75 02 75 69) 
3. projekt:   „Učitelé online“, OPVK, oblast podpory 1.3  
    příjemce: Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o., IČ: 25 83 11 01 
    partner:   Základní škola Havířov-Podlesí K. Světlé 1/1372 okres    
                    Karviná (IČ: 48 80 54 24) 
4. projekt:   „Individuální excelencí studentů k úspěšné podnikavosti“,  
                   OPVK, oblast podpory 1.1 
    příjemce: AHRA – Human Resource Agency, s.r.o., IČ: 2682532 
    partner:   Základní škola a Mateřská škola Havířov-Město Na Nábřeží,   
                   příspěvková organizace (IČ: 48 80 52 71) 

________________________________________________________________________________ 
                                                                     
5736/87RM/2014 - Financování projektů základních škol z programu ROP NUTS II   
                                Moravskoslezsko_________________________________________________  
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
vzít na vědomí vydání Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků 
z Regionálního operačního programu soudržnosti Moravskoslezsko  
2007-2013, dílčí oblast podpory 2.1.1 - Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání, 
příspěvkovým organizacím města: 
- Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná  
  (IČ: 62 33 12 30) 
- Základní škola Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná,   
  příspěvková organizace (IČ: 62 33 12 48) 
- Základní škola Havířov-Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná  
  (IČ: 48 80 54 24)  
schválit  
1. poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci v roce 2015,  
    na předfinancování projektů realizovaných v rámci Regionálního  
    operačního programu soudržnosti Moravskoslezsko 2007-2013 dílčí   
    oblast podpory 2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání,   
    příspěvkovým organizacím města: 
 
    Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná  
    (IČ: 62 33 12 30) ve výši ………………………………847 329,- Kč 
 
    Základní škola Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná,       
    příspěvková organizace (IČ: 62 33 12 48) ve výši........1 569 094,- Kč 
 
    Základní škola Havířov-Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná  
    (IČ: 48 80 54 24) ve výši...............................................1 693 268,- Kč 
     
    se lhůtou splatnosti do 31. 3. 2016 
 
2. budoucí financování vlastní spoluúčasti u projektů realizovaných  
    v rámci Regionálního operačního programu soudržnosti    
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    Moravskoslezsko 2007-2013 dílčí oblast podpory 2.1.1 Rozvoj  
    infrastruktury pro vzdělávání, příspěvkovým organizacím města: 
 
    - Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná  
      (IČ: 62 33 12 30) z prostředků příspěvkové organizace  
      v předpokládané výši......................................................149 529,- Kč 
 
    - Základní škola Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná,   
      příspěvková organizace (IČ: 62 33 12 48) z příspěvku zřizovatele  
      – z rezervy ekonomického odboru v předpokládané výši 
     .........................................................................................276 900,- Kč 
 
   - Základní škola Havířov-Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná  
     (IČ: 48 80 54 24): z prostředků příspěvkové organizace  
     v předpokládané výši ……………………200 000,- Kč 
                                   z prostředků zřizovatele  
     v předpokládané výši…………………….. 98 812,- Kč 
 
3. uzavření smluv o poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci   
    s výše uvedenými příspěvkovými organizacemi města  
uložit odboru školství a kultury zapracovat do návrhu rozpočtu  
na rok 2015 financování příspěvkovým organizacím dle usnesení  
bodu 1. a 2. tohoto materiálu. 
pověřit náměstka primátora pro sociální rozvoj podpisem smluv  
o poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci  

________________________________________________________________________________ 
 
5737/87RM/2014 - Rozdělení výtěžku z Reprezentačního plesu města Havířova v roce 2014___ 
 

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit přidělení výtěžku tomboly ve výši 24.932,- Kč z Reprezentačního 
plesu města Havířova 2014 nezletilé Sabině Fingerové, bytem Havířov-Město, 
Moskevská 1e na pořízení notebooku včetně příslušenství, úhrady soustředění  
a dovybavení domácnosti dle potřeb rodiny 

________________________________________________________________________________ 
                                                                     
5738/87RM/2014 - Změna použití schválené jmenovité investiční dotace na rok 2014  
                                – ZŠ Gorkého____________________________________________________ 
          

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova 
schválit  
1. změnu použití schválené jmenovité investiční dotace na rok 2014  
    Základní škole Havířov – Město Gorkého 1/329 okres Karviná  
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    (IČ: 62 33 12 21) a to takto:  
    interaktivní dataprojektor ve výši 70.000,- Kč změnit na dofinancování  
    vybudování komplexní celoškolní počítačové sítě v celkové  
    výši pořízení 290.000,- Kč 
2. snížit příspěvek na provoz ve výši 190.000,- Kč  
3. zvýšit investiční dotaci o částku 190.000,- Kč 
uložit ekonomickému odboru zapracovat snížení příspěvku na provoz  
o částku 190.000,- Kč a zvýšení investiční dotace o částku 190.0000,- Kč ZŠ 
Gorkého do návrhu úprav rozpočtu IV. na rok 2014  

 
 
5739/87RM/2014 - Návrh na zvýšení dotace na činnost Sportovního klubu volejbalu Havířov_ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
neschválit navýšení dotace na činnost Sportovního klubu volejbalu,  
IČ 48 80 63 23, o částku 1 150 000,- Kč 

________________________________________________________________________________ 
 
5740/87RM/2014 - „Rekondičně-ozdravné pobyty v Chorvatsku pro rok 2015“- vyhlášení  
                                zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu_________________  
             

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby 
„Rekondičně-ozdravné pobyty v Chorvatsku pro rok 2015“ za níže uvedených 
podmínek: 
 
1. rozdělení předmětu plnění na části: ne  
    následné zakázky (opce)                   ne 
 
2. dílčí plnění:                             ano (jednotlivé turnusy)  
    poskytnutí zálohy:                  ano, maximálně 30% z celkové  
                                                              částky  
    čerpání dotace:   ne                                     
3. kauce:     ne 
 
4. odeslání výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace těmto  
    zájemcům:  
     - New Travel.cz s.r.o., Truhlářská 1108/3, 110 00 Praha 1 – Nové  
       Město, IČO: 27773809 
     - MORAVA Tour s.r.o., Milíčova 1343/16, 702 00 Ostrava,  
       IČO: 25847562    
     - CK Dakol, s.r.o., 735 72 Petrovice u Karviné 570, IČO: 25860402 
     - Za sluncem s.r.o., Pekařská 616/12, 779 00 Olomouc,  
       IČO: 42869650 
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     - ADRIA SUN, s.r.o., Kobližná 19, 602 00 Brno,  IČO: 28292499 
     - ADRIALAND s.r.o., Údolní 11, 602 00 Brno, IČO: 26968916 
     - KOVOTOUR PLUS s.r.o., Přívozská 949/12, 702 00 Ostrava,  
       IČO: 62301055 
     - Cestovní kancelář BOŠ s.r.o., Čs. Legií 1268/16, 702 00 Ostrava,    
       IČO: 25847236 
     - ADRIATIC CURATIO, s.r.o., Mírové náměstí 519/3d, 703 00   
       Ostrava-Vítkovice, IČ: 25355261 
 
5. varianty nabídky:   ne 
     
6. dobu a místo realizace veřejné zakázky:     v období od 14.07.  
                                                                         do 31.08.2015                 
                                                                         (čtyři na sebe navazující   
                                                                          turnusy) Chorvatsko 
 
7. základní hodnotící kritérium: nejnižší nabídková cena v Kč  
                                                               vč. DPH 
 
8. ostatní podmínky zadávacího řízení:  
    - podmínky uvedené v příloze č. 1 tohoto materiálu 
    - požadavek na předložení pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti  
      za škodu s pojistným plněním v minimální výši 2.000.000,- Kč   
      nejpozději při podpisu smlouvy 
    - v případě zajištění služeb cestovní kanceláří nejpozději při podpisu  
 
      této smlouvy předložení dokladu o pojištění záruky pro případ úpadku  
      cestovní kanceláře  
     
9. základní kvalifikační předpoklady:             
    podle § 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných   
    zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - zákonem požadovanými  
    doklady 
 
10. profesní kvalifikační předpoklady:            
      - výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán 
      - doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu  
        veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské  
        oprávnění či licenci 
 
11. ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady:   
      - čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit  
        veřejnou zakázku 
 
12. technické kvalifikační předpoklady:     
     - seznam významných služeb obdobného charakteru jako předmět  
       veřejné zakázky (zajištění skupinových pobytů dětí v zahraničí  
       včetně stravování) v posledních třech letech, včetně minimálně  
       tří osvědčení (referenční list) o poskytnutí služeb uvedených 
       v seznamu, jejichž předmětem bylo zajištění min. dvou na sebe  
       navazujících turnusů pro min. 15 dětí na jednom turnuse pro jednoho  
       objednatele/1 služba 
     - přehled provozních a technických zařízení, které bude mít dodavatel  
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       při plnění veřejné zakázky k dispozici, tj. popis a fotografie exteriéru   
       a interiéru ubytovacího zařízení, včetně popisu a fotografií  
       jednotlivých pokojů a stravovacích prostorů a kulturních a sportovních  
       zařízení, pláže a jejího okolí, trasy přístupu k pláži z ubytovacího zařízení 
        
13. jmenování členů Hodnotící komise včetně náhradníků  
      člen:         

1. Bc. Daniel Pawlas      
2. Bc. Monika Havlíčková    
3. Ing. Bernarda Urbancová       
4. Bc. Petra Pospíšilová  
5. Bc. Eva Kiedroňová   
 

      náhradník: Ing. Eduard Heczko, Ing. Milan Černý, Ing.Yveta Břízová,  
                        Miroslava Lepíková, Karla Nožičková 
 
14. způsob realizace zadávacího řízení: listinná forma 
 
p o v ě ř u j e 
 
Bc. Daniela Pawlase, náměstka primátora pro sociální rozvoj,  podpisem 
dokumentů souvisejících s veřejnou zakázkou malého rozsahu  
„Rekondičně-ozdravné pobyty v Chorvatsku pro rok 2015“ 
 
u k l á d á  
  
vyhotovit a odeslat výzvu k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na 
veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekondičně-ozdravné pobyty v Chorvatsku 
pro rok 2015“ dle tohoto usnesení 

         
           Z: vedoucí OSV 
                                                      T: do 10 dnů po       
                                                                                                                            zrušení        
                                                                                                                            zadávacího 
                                                                                                                            řízení   
                                                                                                                            OŘ/4/OSV/14 
 
 
5741/87RM/2014 - Souhlas zřizovatele s přijetím darů Domovem seniorů Havířov, p.o.______ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
příspěvkové organizaci Domov seniorů Havířov, IĆ 751 39 243,  
se sídlem J. Seiferta 14/1530, Havířov-Město přijetí finančních darů účelově  
určených v celkové výši 10.000,- Kč 

 
           Z: ředitel DsH 
           T: září 2014 

________________________________________________________________________________ 
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5742/87RM/2014 - Podání žádosti o dotaci na projekt „Havířov v květech 2015“ z rozpočtu  
                                Moravskolezského kraje na akce krajského nadregionálního významu____  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
podání  žádosti  o  dotaci 300 000 Kč na  projekt  „ Havířov v květech 2015“ z  
rozpočtu Moravskoslezského kraje na akce krajského nadregionálního významu  
 
p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj  Ing. Pavola Jantoše podpisem 
žádosti o dotaci  a ostatních nezbytných dokumentů k vyřízení  žádosti 

 
Z: vedoucí OSR  
T: 30. 9. 2014 

 
 
5743/87RM/2014 - Podání žádosti o dotaci na akci „19. Setkání hornických měst a obcí ČR  
                                – Havířov 2015“ z rozpočtu Moravskoslezského kraje__________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
podání  žádosti  o  dotaci  150 000 Kč na  akci  „ 19. Setkání hornických měst a 
obcí ČR – Havířov 2015“ z rozpočtu Moravskolezského kraje  
 
p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Pavola Jantoše podpisem 
žádosti o dotaci     a ostatních nezbytných dokumentů k vyřízení  žádosti 

 
Z: vedoucí OSR  
T: 31. 12. 2014 

 
 
5744/87RM/2014 - Podání žádosti o udělení nadačního příspěvku na akci „19. Setkání  
                                hornických měst a obcí ČR – Havířov 2015“ z Nadace Landek___________   
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
podání  žádosti  o  udělení nadačního příspěvku na akci „19. Setkání hornických 
měst a obcí ČR – Havířov 2015“ z Nadace Landek   
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p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj  Ing. Pavola Jantoše podpisem 
žádosti o dotaci a ostatních nezbytných dokumentů k vyřízení žádosti 

 
Z: vedoucí OSR  
T: 15. 10. 2014 

 
  
5745/87RM/2014 - Smlouva č. 12121603 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního  
                                prostředí na projekt „Snižování spotřeby energie v ZŠ Žákovská,  
                                Havířov“ v rámci Operačního programu Životní prostředí______________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
uzavření Smlouvy č. 12121603 o poskytnutí podpory ze Státního fondu 
životního prostředí na projekt „Snižování spotřeby energie v ZŠ Žákovská, 
Havířov“ v rámci Operačního programu Životní prostředí v celkové výši 
784 215,00 Kč ve znění přílohy 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Pavola Jantoše podpisem  
Smlouvy č.  12121603 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 
prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí 

 
Z: vedoucí OSR 
T: 20.09.2014 

               
 
5746/87RM/2014 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání    
                                dotací z fondů EU,  SR, případně jiných zdrojů________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova 
vzít na vědomí informativní zprávu o skutečném stavu podaných žádostí pro 
získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů ke dni 4.9.2014 dle 
přílohy. 

________________________________________________________________________________                                                 
   
5747/87RM/2014 - Souhlas se zahraniční pracovní cestou do partnerského města  
                                Jastrzębie- Zdrój v Polské republice_________________________________  
 

Rada města Havířova  
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s c h v a l u j e 
 
zahraniční pracovní cestu Ing. Pavola Jantoše, náměstka primátora pro 
hospodářský rozvoj do polského města Jastrzębie-Zdrój dne 23.09.2014 na 
otevření dětského hřiště v rámci  společného projektu „Bav se a uč“. 

________________________________________________________________________________ 
 
5748/87RM/2014 - Projednání 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů ORP  
                                Havířov v rozsahu území statutárního města Havířova_________________ 
 

Rada města Havířova 
 
p r o j e d n a l a  
 
3. úplnou aktualizaci Územně analytických podkladů ORP Havířov  
2014 v rozsahu problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích 
zjištěných na území statutárního města Havířova dle přílohy č. 1  
(část C – statutární město Havířov – Problémy k řešení v územně plánovací 
dokumentaci ) a přílohy č.2 ( výkres problémů území ) 

 
 
5749/87RM/2014 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Havířov_________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova 
rozhodnout pořídit změnu Územního plánu Havířov v souladu  
s ust. § 6 odst. 5 písm. a) a ust. § 44 písm. a) zákona č.183/2006 Sb.,  
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů ve věci regulace zřizování ubytovacích zařízení kategorie ubytovny 

 
 
 
 
…………………………….....                                                 ...…..…….……………………... 
 
Ing. Zdeněk OSMANCZYK                                  Ing. Eduard HECZKO 
primátor města       náměstek pro ekonomiku  

a správu majetku  
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PPŘŘEEHHLLEEDD  UUSSNNEESSEENNÍÍ 
přijatých na 87. schůzi Rady města Havířova, konané dne 10.9.2014 – II.část 

 
5750/87RM/2014 - Vyjádření statutárního města Havířov k oznámení záměru „Sběrna  
                                Rec – Eko Group s.r.o. – Havířov, navýšení kapacity + nakládání  
                                s akumulátory“ podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 
 
5751/87RM/2014 - Vyjádření statutárního města Havířov k oznámení záměru „Rozšíření  
                                kapacity sběrny druhotných surovin, výkup kovových odpadů, papíru  
                                a akumulátorů“ podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 
 
5752/87RM/2014 - Obecně závazná vyhláška o stanovení systému nakládání s komunálním 
                                a stavebním odpadem   
                      
5753/87RM/2014 - Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná  
                                vyhláška č. 1/2014, k regulaci hlučných činností 

                           
5754/87RM/2014 - Stavba č. 8009 - „Park za KD Radost Havířov - Parkovací stání  
                                ul. V Parku a Sadová - LOKALITA 1“ - uzavření Dodatku č. 1 
                                ke Smlouvě o dílo č. 840/OIV/14 
 
5755/87RM/2014 - UŘ/1/OIV/14 - „Odkanalizování částí města Havířova – III. etapa,  
                                Životice, Prostřední Suchá - ul. Hornosušská a Protější“– uzavření  
                                Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 498/OIV/2014 
          
5756/87RM/2014 - Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1337/OIV/2013 na stavbu  
                                č. 10018 - „Snižování spotřeby energie ZŠ Žákovská, Havířov“ 
 
5757/87RM/2014 - Rozpis závazného ukazatele výdajů rozpočtu odboru investiční výstavby  
                                na rok 2014 č. II 
 
5758/87RM/2014 - „Parkovací dům, Havířov – zajištění právní podpory a poradenství“  
                                 – Dodatek č.1 
 
5759/87RM/2014 - „Sportovně rekreační areál, ul. Zemědělská, Dolní Datyně“  
                                (č. stavby 13036) – Dodatek č. 1 
 
5760/87RM/2014 - VZ/55/OIV/14 „Centrum dopravní výchovy, dětské dopravní hřiště  
                                – vyloučení uchazeče a rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 
          
5761/87RM/2014 - Revokace usnesení č. 5754/87RM/2014 - Stavba č. 8009 - „Park za KD  
                                Radost Havířov - Parkovací stání ul. V Parku a Sadová - LOKALITA 1“  
                                - uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 840/OIV/14 
 
5762/87RM/2014 - Stavba č. 8009 - „Park za KD Radost Havířov - Parkovací stání  
                                ul. V Parku a Sadová - LOKALITA 1“ - uzavření Dodatku č. 1 
                                ke Smlouvě o dílo č. 840/OIV/14 
 
5763/87RM/2014 - Komise Rady města Havířova – zrušení  
 
5764/87RM/2014 - Zpráva o činnosti Komise energetické RMH 
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5765/87RM/2014 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o příspěvek na společensky účelné  
                                   Pracovní místo vyhrazené pro uchazeče o zaměstnání a přijetím příspěvku 
 
5766/87RM/2014 - Zpráva o činnosti Komise sportovní RMH 
 
5767/87RM/2014 - Zpráva dozorčí rady společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o. za I. pololetí 2014 
             
5768/87RM/2014 - Zelené terasy, a.s. – přihláška pohledávky v insolvenčním řízení  
 
5769/87RM/2014 - Stavba „Kino Centrum Havířov“ – postup při uplatňování nároků města   
 
5770/87RM/2014 - Soudní řízení ve věci pohledávek města vzniklých na úseku veřejného  
                                osvětlení a elektroměrových rozvaděčů                             
           
5771/87RM/2014 - Valná hromada HTS, a.s.  – volba člena dozorčí rady společnosti   
5772/87RM/2014 - Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace města Havířova 
          
5773/87RM/2014 - Doplnění zkrácených názvů do zřizovacích listin příspěvkových  
                                organizací města Havířova 
 
5774/87RM/2014 - Změna názvu příspěvkové organizace města Havířova 
 
5775/87RM/2014 - Informace o doručení změny zakladatelské listiny společnosti HTS, a.s.  
                                do sbírky listin 
 
5776/87RM/2014 - Poskytnutí peněžitých zápůjček na výstavbu kanalizačních přípojek VIII. 
 
5777/87RM/2014 - Stížnost p. Tomáše Rejče 
             
5778/87RM/2014 - Návrh opatření na snížení dopravních přestupků 
 
5779/87RM/2014 - Poskytnutí finančního daru z fondu primátora města 
 
5780/87RM/2014 - Poskytnutí věcných darů z fondu primátora města – r. 2014 
 
5781/87RM/2014 - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty – Slovensko, Turčianské Teplice 
 
5782/87RM/2014 - Schválení pracovní cesty do Prahy ve dnech 4. – 6.9.2014 
 
5783/87RM/2014 - OŘ/4/OSV/14 – „Rekondičně-ozdravné pobyty v Chorvatsku  
                                v r. 2015 – 2017“ – rozhodnutí o námitkách 
          
5784/87RM/2014 - Výkupy pozemků v k. ú. Bludovice, lokalita U Stružníku   
 
5785/87RM/2014 - Návrh programu 27. zasedání Zastupitelstva města Havířova 
 
5786/87RM/2014 - Návrh na poskytnutí odměny 
 
5787/87RM/2014 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova 
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UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ 
z 87. schůze Rady města Havířova, konané dne 10.9.2014 – II.část 

 
5750/87RM/2014 - Vyjádření statutárního města Havířov k oznámení záměru „Sběrna  
                                Rec – Eko Group s.r.o. – Havířov, navýšení kapacity + nakládání  
                                s akumulátory“ podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí_____ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e   
 
vyjádření statutárního města Havířov k oznámení společnosti Rec – Eko Group 
s.r.o., (IČO 02393361) realizace záměru „Sběrna Rec – Eko Group s.r.o. – 
Havířov, navýšení kapacity + nakládání s akumulátory“ podle zákona č. 
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, uvedené v příloze č. 1 
 
p o v ě ř u j e      
 
Ing. Janu Návratovou, vedoucí odboru životního prostředí, podpisem tohoto 
vyjádření  

        
     Z: vedoucí OŽP 
          T: 11.9.2014 
________________________________________________________________________________ 
 
5751/87RM/2014 - Vyjádření statutárního města Havířov k oznámení záměru „Rozšíření  
                                kapacity sběrny druhotných surovin, výkup kovových odpadů, papíru  
                                a akumulátorů“ podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí_____ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e   
 
vyjádření statutárního města Havířov k oznámení společnosti ELOAP Trade 
s.r.o., (IČO 28627008) realizace záměru „Rozšíření kapacity sběrny druhotných 
surovin, výkup kovových odpadů, papíru a akumulátorů“ podle zákona č. 
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, uvedené v příloze č. 1 
 
p o v ě ř u j e      
 
Ing. Janu Návratovou, vedoucí odboru životního prostředí, podpisem tohoto 
vyjádření  

 
          Z: vedoucí OŽP 
          T: 11.9.2014 
________________________________________________________________________________                                                           
    
5752/87RM/2014 - Obecně závazná vyhláška o stanovení systému nakládání s komunálním 
                                a stavebním odpadem_____________________________________________  
                          

Rada města Havířova 
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d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
vydat Obecně závaznou vyhlášku o stanovení systému nakládání s komunálním 
a stavebním odpadem ve znění dle přílohy  

________________________________________________________________________________ 
   
5753/87RM/2014 - Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná  
                                vyhláška č. 1/2014, k regulaci hlučných činností_______________________ 

                           
Rada města Havířova     
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
vydat Obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná 
vyhláška č. 1/2014, k regulaci hlučných činností ve znění  
dle přílohy 

________________________________________________________________________________ 
 
5754/87RM/2014 - Stavba č. 8009 - „Park za KD Radost Havířov - Parkovací stání  
                                ul. V Parku a Sadová - LOKALITA 1“ - uzavření Dodatku č. 1 
                                ke Smlouvě o dílo č. 840/OIV/14____________________________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
1. doplnění Seznamu předpokládaných subdodavatelů dle čl. XI  
    - Provádění díla, odstavec 3 o společnosti uvedené v Příloze č. 3 
2. změna záruční doby v čl. XIV - Záruční podmínky a odpovědnost  
    za vady, odstavec 3 pro stavební objekt SO 102 - Přeložka    
    vodovodního řadu 
3. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 840/OIV/11 na provedení  
    Stavby č. 8009 -    „Park za KD Radost Havířov - Parkovací stání  
    ul. V Parku a Sadová - LOKALITA 1“, v rozsahu tohoto usnesení.  
 
p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Pavola Jantoše podpisem 
Dodatku č.3 ke Smlouvě o dílo č. 840/OIV/14 ze dne 21.08.2014 
 
u k l á d á  
 
předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 840/OIV/14 ze dne 
21.08.2014 
 

     Z: vedoucí OIV 
                         T: 10/2014 
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5755/87RM/2014 - UŘ/1/OIV/14 - „Odkanalizování částí města Havířova – III. etapa,  
                                Životice, Prostřední Suchá - ul. Hornosušská a Protější“– uzavření  
                                Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 498/OIV/2014_______________________ 
          

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e    
 
1. změnu Seznamu předpokládaných subdodavatelů ve znění Přílohy č. 1 
 
2. uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 498/OIV/2014 v rozsahu  
    bodu 1 tohoto   usnesení se společností „Odkanalizování části města  
    Havířova – III. etapa - 2014“ (vedoucí společník: OHL ŽS, a.s.,  
    se sídlem Burešova 938/17, 602 00 Brno – Veveří, IČO: 463 42 796  
    a společník VHS plus, Vodohospodářské stavby, s.r.o., se sídlem  
    tř. Masarykova 1197, 698 01 Veselí nad Moravou, IČO: 469 76 469) 
        
p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Pavola Jantoše podpisem 
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 498/OIV/2014 ze dne 25.6.2014 
 
u k l á d á  
 
předložit k podpisu Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 498/OIV/2014 ze dne 
25.6.2014 
 

                                                                                                  Z: vedoucí OIV 
          T: 09/2014 
 
 
5756/87RM/2014 - Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1337/OIV/2013 na stavbu  
                                č. 10018 - „Snižování spotřeby energie ZŠ Žákovská, Havířov“__________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e    
 
1. snížení celkové ceny za provedené dílo uvedené v článku VII odst. 1  
    bodě 1.2. smlouvy o dílo č. 1337/OIV/13 o 30 000,- Kč bez DPH  
    (36 300,- Kč vč. DPH) z důvodu duplicitního nacenění položek  
    za dodávku a montáž billboardu a pamětní desky 
 
2. v souladu s údaji uvedenými v Příloze č. 1 smlouvy o dílo č.  
    1337/OIV/13 opravu ceny bez DPH za 1kpl billboardu z 20 000,- Kč  
    na 25 000,- Kč a opravu ceny bez DPH za 1 kpl pamětní desky z   
    10 000,- Kč na 12 000,- Kč v článku VII odst. 2 smlouvy o dílo  
    č. 1337/OIV/13 
 
3. uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1337/OIV/13 na provedení  
    stavby č. 10018 „Snižování spotřeby energie ZŠ Žákovská, Havířov“   
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    v rozsahu bodů 1 až 2 tohoto usnesení,se společností BDSTAV  
    MORAVA s.r.o., IČO: 26807947 
 
p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Pavola Jantoše podpisem 
Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo 1337/OIV/13 ze dne 2.12.2013 
 
u k l á d á  
 
předložit k podpisu Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1337/OIV/13 ze dne 
2.12.2013 

                           
Z: vedoucí OIV 

          T: 09/2014 
 
 
5757/87RM/2014 - Rozpis závazného ukazatele výdajů rozpočtu odboru investiční výstavby  
                                na rok 2014 č. II__________________________________________________ 
 

Rada města Havířova   
 
b e r e  n a  v ě d o m í  
 
rozpis závazného ukazatele výdajů rozpočtu OIV na rok 2014 č. II dle Přílohy  
 
d o p o r u č u j e   
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit rozpis závazného ukazatele výdajů rozpočtu OIV na rok 2014 č. II  
dle Přílohy  

 
 
5758/87RM/2014 - „Parkovací dům, Havířov – zajištění právní podpory a poradenství“  
                                 – Dodatek č.1          _______________________________________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování právních služeb  
č. 1202/OIV/2012 při realizaci projektu „Parkovací dům, Havířov“   
(č. stavby 10062) se společností MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, IČO: 
28305043, ve znění  přílohy č.1 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Pavola Jantoše  
podpisem Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování právních služeb č. 
1202/OIV/2012 ze dne 4.6.2012 
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u k l á d á 
 
předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování právních služeb č. 
1202/OIV/2012  ze dne 4.6.2012 

                
Z: vedoucí OIV  
T: 09/2014 

  
 
5759/87RM/2014 - „Sportovně rekreační areál, ul. Zemědělská, Dolní Datyně“  
                                (č. stavby 13036) – Dodatek č. 1_____________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e    
 
1. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 621/OIV/2014 a Přílohy č. 1 této  
    SoD o dodatečné stavební práce na stavebním objektu SO 02 za cenu  
    107.335,- Kč bez DPH 129.875,35Kč vč. DPH) v rozsahu přílohy č. 2 
 
2. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č.  621/OIV/2014 a z Přílohy č. 1  
    této SoD stavebních prací na stavebních objektech SO 01 a SO 13  
    za cenu - 111.197,- Kč bez DPH (- 134.458,37 Kč vč. DPH) v rozsahu  
    přílohy č. 3 
  
3. změny položkového rozpočtu (Přílohy č. 1) ke Smlouvě o dílo  
    č. 621/OIV/2014 související s bodem 1 a 2 tohoto usnesení  
 
4. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 621/OIV/2014  
    na provedení stavby č. 13036 „Sportovně rekreační areál,  
    ul. Zemědělská, Dolní Datyně“ v rozsahu bodů 1 až 3 tohoto usnesení,  
    se společností NORD MORAVA s.r.o., IČ: 27118649 
 
p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Pavola Jantoše podpisem 
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 621/OIV/14 ze dne 25.6.2014 
 
u k l á d á  
 
předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 621/OIV/14 ze dne 
25.6.2014 

 
                          Z: vedoucí OIV 

          T: 09/2014 
 
 
5760/87RM/2014 - VZ/55/OIV/14 „Centrum dopravní výchovy, dětské dopravní hřiště  
                                – vyloučení uchazeče a rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky________  
          

Rada města Havířova 
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v y l u č u j e 
 
ze zadávacího řízení OŘ/55/OIV/14 - „Centrum dopravní výchovy, dětské 
dopravní hřiště“ (číslo stavby 6098): 
- společnost Beskydská stavební, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, 
IČO: 28618897 pro nesplnění kvalifikace v požadovaném rozsahu z důvodů 
uvedených v Příloze č. 1   
 
r o z h o d l a  
 
1. o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku VZ/55/OIV/14  
    – „Centrum dopravní výchovy, dětské dopravní hřiště“ od uchazeče  
    EUROVIA CS, a.s. odštěpný závod oblast Morava, závod Ostrava,  
    Vratimovská 658/77, 718 00 Ostrava-Kunčičky, IČO: 45274924, s  
    nabídkovou cenou 12.729.537,03 Kč bez DPH (15.402.739,81 Kč vč. DPH) 
 
2. o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky VZ/55/OIV/14 – „Centrum  
    dopravní výchovy, dětské dopravní hřiště“ takto: 
    2. místo: NOSTA, s.r.o., se sídlem Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01  
    Nový Jičín, IČO: 47671416, s nabídkovou cenou 14.444.000,- Kč bez DPH  
    (17.477.240,- Kč vč. DPH) 
      
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem smlouvy na realizaci 
veřejné zakázky VZ/55/OIV/14 – „Centrum dopravní výchovy, dětské dopravní 
hřiště“   
 
u k l á d á 
 
1. zajistit odeslání oznámení o vyloučení uchazeče prostřednictvím společnosti  
    VIOLETTE, s.r.o.  

     
          Z: vedoucí OIV 
          T: 12.9.2014 
 
 

2. zajistit odeslání rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou  
    zakázku VZ/55/OIV/14 – „Centrum dopravní výchovy, dětské dopravní  
    hřiště“ uchazečům prostřednictvím společnosti společnost VIOLETTE, s.r.o.,  

                                            
Z: vedoucí OIV 
T: do 2 pracovních    
     dnů ode dne   

                             konečné        
                             platnosti       
                             vyloučení  
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3. předložit smlouvu na realizaci veřejné zakázky VZ/55/OIV/14 – „Centrum  
    dopravní výchovy, dětské dopravní hřiště“ k podpisu   

  
Z: vedoucí OIV 

          T: 10/2014 
 
 
5761/87RM/2014 - Revokace usnesení č. 5754/87RM/2014 - Stavba č. 8009 - „Park za KD  
                                Radost Havířov - Parkovací stání ul. V Parku a Sadová - LOKALITA 1“  
                                - uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 840/OIV/14________________ 

 
Rada města Havířova 
 
r e v o k u j e 

 
usnesení č. 5754/87RM/2014 - Stavba č. 8009 - „Park za KD Radost Havířov  
- Parkovací stání ul. V Parku a Sadová - LOKALITA 1“ - uzavření Dodatku  
č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 840/OIV/14 

 
 
5762/87RM/2014 - Stavba č. 8009 - „Park za KD Radost Havířov - Parkovací stání  
                                ul. V Parku a Sadová - LOKALITA 1“ - uzavření Dodatku č. 1 
                                ke Smlouvě o dílo č. 840/OIV/14____________________________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
1. doplnění Seznamu předpokládaných subdodavatelů dle čl. XI  
    - Provádění díla, odstavec 3 o společnosti uvedené v Příloze č. 3 

 
2. změna záruční doby z 36 měsíců na 60 měsíců  v čl. XIV - Záruční  
    podmínky a odpovědnost za vady, odstavec 3 pro stavební objekt  
    SO 102 - Přeložka vodovodního řadu 

 
3. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 840/OIV/11 na provedení  
    Stavby č. 8009 - „Park za KD Radost Havířov - Parkovací stání  
    ul. V Parku a Sadová - LOKALITA 1“, v rozsahu tohoto usnesení.  
 
p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Pavola Jantoše podpisem 
Dodatku č.3 ke Smlouvě o dílo č. 840/OIV/14 ze dne 21.08.2014 
 
u k l á d á  
 
předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 840/OIV/14 ze dne 
21.08.2014 
 

     Z: vedoucí OIV 
                         T: 10/2014 
 



 
 

USNESENÍ 
z 87. schůze Rady města Havířova 

konané dne 10.9.2014 
 

52 

5763/87RM/2014 - Komise Rady města Havířova – zrušení______________________________  
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
ukončení funkčního období 2010-2014  členů Kontrolního výboru 
Zastupitelstva města Havířova a Finančního výboru Zastupitelstva města 
Havířova ke dni 9.10.2014 
 
r u š í 
 
z důvodu ukončení volebního období 2010 – 2014 ke dni 30.9.2014  
tyto komise Rady města Havířova: 
Komise pro bezpečnost silničního provozu   
Komise bytová  
Komise energetická   
Komise kulturní a letopisecká  
Komise pro občanské záležitosti  
Komise protidrogová a prevence kriminality  
Komise pro plánování sociálních služeb 
Komise pro regionální spolupráci a partnerské vztahy  
Komise rozvojová 
Komise sociální  
Komise sportovní  
Komise školská  
Komise zdravotní  
Komise životního prostředí 
 
u k l á d á 
 
dosavadním tajemníkům těchto komisí informovat o výše uvedeném usnesení 
Rady města Havířova jejich členy 

 
Z: tajemníci výše      
     uvedených  
     komisí 
T: 30.9.2014 

________________________________________________________________________________ 
 
5764/87RM/2014 - Zpráva o činnosti Komise energetické RMH__________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
zprávu o činnosti Komise energetické Rady města Havířova za rok 2013 a 2014 
dle předložených příloh 

________________________________________________________________________________ 
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5765/87RM/2014 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o příspěvek na společensky účelné  
                                   Pracovní místo vyhrazené pro uchazeče o zaměstnání a přijetím příspěvku__ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
podání žádosti o příspěvek na společensky účelné pracovní místo vyhrazené pro 
uchazeče o zaměstnání v rámci projektu Operačního programu lidské zdroje a 
zaměstnanost poskytovaného Úřadem práce Karviná a přijetí příspěvku 
příspěvkovou organizací SSRZ Havířov  v předpokládané výši 78 tis. Kč  

________________________________________________________________________________ 
 
5766/87RM/2014 - Zpráva o činnosti Komise sportovní RMH____________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
zprávu o činnosti Komise sportovní Rady města Havířova za rok 2013 a 2014 
dle předložených příloh 

________________________________________________________________________________ 
 
5767/87RM/2014 - Zpráva dozorčí rady společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o. za I. pololetí 2014 
             

Rada města Havířova  
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
Zprávu dozorčí rady společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o. za I. pololetí 2014 dle 
přílohy 

________________________________________________________________________________ 
 
5768/87RM/2014 - Zelené terasy, a.s. – přihláška pohledávky v insolvenčním řízení_________  
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
vzít na vědomí  
1. jednostranný zápočet pohledávky města ve výši 3.614.330,- Kč  
    proti pohledávce společnosti Zelené terasy, a.s., IČO 27836185,  
    ve výši 2.609.854,86 Kč   
2. usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30.07.2014, č.j. KSOS 22  
    INS 16083/2014-A-8, kterým byl zjištěn úpadek a prohlášen konkurs  
    na majetek společnosti Zelené terasy, a.s., IČO 27836185,  
    dle Přílohy č. 2 
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schválit přihlášení zůstatku pohledávky ve výši 1.004.475,14 Kč 
v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Ostravě sp.  
zn. KSOS 22 INS 16083/2014 

________________________________________________________________________________ 
 
5769/87RM/2014 - Stavba „Kino Centrum Havířov“ – postup při uplatňování nároků města__    
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
informaci o postupu města při uplatňování nároků vzniklých v souvislosti 
s realizací stavby „Kino Centrum Havířov“ vůči zhotoviteli VOKD, a.s.,  
IČO 47675853, a projektantovi Ing. arch. Josefu Kizskovi, IČO 11564636,   
dle důvodové zprávy  

________________________________________________________________________________ 
 
5770/87RM/2014 - Soudní řízení ve věci pohledávek města vzniklých na úseku veřejného  
                                osvětlení a elektroměrových rozvaděčů_______________________________                             
           

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
1. obžalobu státního zástupce Okresního státního zastupitelství, pobočka  
    v Havířově, ze dne 29.1.2014, č.j. 11 ZT 103/2013 dle Přílohy č. 1 
2. elektronický platební rozkaz Okresního soudu ve Frýdku-Místku  
    ze dne 3.4.2014,  č.j. EPR 83671/2014-10 na zaplacení  
    částky 329 344, 65 Kč, dle Přílohy č. 2,  a vyjádření žalovaného  
    ze dne 20.5.2014 k dotčenému elektronickému platebnímu rozkazu  
    dle Přílohy č. 3 
 
s c h v a l u j e 
 
podání návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu proti společnosti 
MORYS s.r.o. se sídlem Paskov, Rudé armády 247, PSČ 739 21, IČO 4286477, 
do výše 2.308.500,- Kč s příslušenstvím 

________________________________________________________________________________ 
 
5771/87RM/2014 - Valná hromada HTS, a.s.  – volba člena dozorčí rady společnosti   
 

Rada města Havířova 
jako jediný akcionář vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1  
zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon  
o obchodních korporacích), působnost valné hromady společnosti Havířovská 
teplárenská společnost, a.s., se sídlem  Havířov, Šumbark, Konzumní 298/6a, 
PSČ 736 01, IČO 61974706, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Ostravě v oddíle B, vložce 1113 (dále jen „společnost“), 
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v o l í  
 
1. předsedu valné hromady:      Ing. Eduard Heczko 
2. zapisovatele valné hromady: Veronika Richterová, DiS. 
3. na návrh představenstva společnosti do funkce člena dozorčí rady  
    společnosti ke dni 2.10.2014 pana Ing. Bedřicha Jaroše,  
    nar. 7. června 1951, bytem Nádražní 2785/9, Moravská Ostrava,  
    702 00 Ostrava 
 
s c h v a l u j e  
 
smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady, vč. výše odměny, od 2.10.2014 
ve znění přílohy č. 1 
 
u k l á d á   
 
1. odeslat rozhodnutí RMH, vč. schváleného znění smlouvy o výkonu   
    funkce člena dozorčí  rady, představenstvu společnosti 
 

          Z: vedoucí OPS 
          T: 20.9.2014 
 

2. zajistit podepsání smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti 
         
          Z: představenstvo    
                                                                                                                           společnosti  
          T: 2.10.2014 
 

3. provést změnu zápisu v obchodním rejstříku u Krajského soudu   
    v Ostravě, v oddíle B, vložka 1113 
 

          Z: představenstvo     
                                                                                                                           společnosti 
          T: 30.10.2014 
________________________________________________________________________________ 
 
5772/87RM/2014 - Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace města Havířova_________ 
          

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit s účinností od 01.10.2014 změnu zřizovací listiny příspěvkové 
organizace Základní škola Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, 
příspěvková organizace, IČO 62331248, kterou se v Článku IV  
„Účel a předmět činnosti PO“  
a) v odst. 1.  se vypouští slova: „speciálního a“, „§ 16“ a „§ 48“  
b) v odst. 2.  se vypouští body 2.5. a 2.6. 
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pověřit podpisem dodatku k úplnému znění zřizovací listiny Ing. Zdeňka 
Osmanczyka, primátora města, a Bc. Daniela Pawlase, náměstka primátora  
pro sociální rozvoj   

________________________________________________________________________________ 
 
5773/87RM/2014 - Doplnění zkrácených názvů do zřizovacích listin příspěvkových  
                                organizací města Havířova_________________________________________ 
 

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit s účinností od 01.10.2014 změnu zřizovací listiny příspěvkové 
organizaci: 
a) Základní škola Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná,  
    příspěvková organizace, IČO 70958131, kterou se do Článku II  
    „Název, sídlo, identifikační číslo organizace“ bod 1. doplňuje zkrácený  
    název příspěvkové organizace „ZŠ Moravská, Havířov“  
b) Základní škola a Mateřská škola Havířov-Město Na Nábřeží,  
    příspěvková organizace, IČO 48805271, kterou se do Článku II  
    „Název, sídlo, identifikační číslo organizace“ bod 1. doplňuje zkrácený  
    název příspěvkové organizace „ZŠ a MŠ Na Nábřeží, Havířov“  
pověřit k podpisu dodatků k úplným zněním zřizovacích listin Ing. Zdeňka 
Osmanczyka, primátora města, a Bc. Daniela Pawlase, náměstka primátora pro 
sociální rozvoj  

________________________________________________________________________________ 
 
5774/87RM/2014 - Změna názvu příspěvkové organizace města Havířova__________________ 
 

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit s účinností od 01.10.2014 změnu zřizovací listiny příspěvkové 
organizace Mateřská škola Havířov-Podlesí Čelakovského 4/1240, příspěvková 
organizace, IČO 70958289, kterou se v Článku II  
„Název, sídlo, identifikační číslo organizace“ v bodě 1. mění název příspěvkové 
organizace takto: „Mateřská škola „U kamarádů“,  
Havířov-Podlesí, Čelakovského 4/1240, příspěvková organizace“  
pověřit k podpisu dodatku zřizovací listiny Ing. Zdeňka Osmanczyka, 
primátora města, a Bc. Daniela Pawlase, náměstka primátora pro sociální rozvoj  

________________________________________________________________________________ 
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5775/87RM/2014 - Informace o doručení změny zakladatelské listiny společnosti HTS, a.s.  
                                do sbírky listin___________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
informaci o doručení změny zakladatelské listiny společnosti HTS, a.s.  
do sbírky listin v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě 

  
 
5776/87RM/2014 - Poskytnutí peněžitých zápůjček na výstavbu kanalizačních přípojek VIII._ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit uzavření smlouvy o poskytnutí peněžité bezúročné zápůjčky  
na výstavbu soukromé části kanalizační přípojky k nemovitosti s vlastníky 
nemovitosti: 
        Michal a Jiřina Buliščákovi, t.b. Nový Svět 450/128, 735 64   
        Havířov-Prostřední Suchá 
        Výše zápůjčky 31.000,- Kč 
        Splatnost zápůjčky 36 měsíců 
pověřit Ing. Eduarda Heczka, náměstka primátora pro ekonomiku  
a správu majetku podpisem smluv o zápůjčce. 
 

Z: vedoucí EO 
          T: 10/2014 
________________________________________________________________________________         
 
5777/87RM/2014 - Stížnost p. Tomáše Rejče__________________________________________ 
             

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
vzít na vědomí stížnosti na nesprávný postup primátora města ze dne 3.6.2014, 
4.6.2014, 6.6.2014 a 10.6.2014 zaslané p. Tomášem Rejčem, vč. odeslaných 
odpovědí (příloha č.1.) 
konstatovat, že uvedené stížnosti na postupu primátora města nejsou důvodné  
pověřit tajemníka magistrátu města podpisem odpovědi dle přílohy č. 2 

 
          Z: tajemník MMH 
          T: 09/2014        
________________________________________________________________________________ 
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5778/87RM/2014 - Návrh opatření na snížení dopravních přestupků______________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
realizaci opatření ke snížení dopravních přestupků na území statutárního města 
Havířova: 
1. měření rychlosti na komunikacích: 
    a) ul. Těšínská v úseku okružní křižovatka na Bludovickém kopci  
        – ul. Jurije Gagarina (směr Havířov), 
    b) ul. Dělnická v úseku ul. U Stromovky – dělený přechod u NsP  
       (směr Prostřední Suchá), 
    c) ul. Dělnická v úseku dělený přechod u NsP - ul. U Stromovky  
       (od Prostřední Suché), 
2. využití policejních figurín ve spolupráci s vedením základních případně  
    mateřských škol 
3. průběžné dovybavení (dle možností rozpočtu města) přechodů pro  
    chodce bezpečnostními prvky 
 
u k l á d á 

 
1. zapracovat do návrhu rozpočtu města na rok 2015 finanční prostředky  
    na pořízení zařízení k měření rychlosti na komunikacích a na provozní  
    potřeby Magistrátu města Havířova a Městské policie Havířov 

 
          Z: tajemník MMH 
                                    ředitel MP 
          T: 09/2014 
 

2. zpracovat zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku Pořízení  
    zařízení pro měření rychlosti vozidel a předložit návrh organizačních  
    opatření nezbytných pro realizaci měření rychlosti na komunikacích 
 

          Z: tajemník MMH 
                                     ředitel MP 
          T: 12/2014 
 

3. zapracovat do návrhu rozpočtu města na rok 2015 následující léta  
    finanční prostředky na dovybavení vždy minimálně 1 přechodu  
    pro chodce bezpečnostními prvky 

 
          Z: vedoucí OKS 
          T: 09/2014 
 

4. projednat s řediteli základních a mateřských škol možnost a podmínky  
    využití policejních figurín v blízkosti těchto školských zařízení 

 
          Z: vedoucí OŠK 
                                     ředitel MP 
          T: 10/2014 
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5. projednat s vlastníky komunikací a Policií ČR bližší podmínky  
    umístění zařízení pro realizaci opatření ke snížení počtu dopravních  
    přestupků  

 
          Z: vedoucí OKS 
          T: 10/2014 
 
 
5779/87RM/2014 - Poskytnutí finančního daru z fondu primátora města___________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
poskytnutí finančního daru z fondu primátora města ve výši 15 000,- Kč 
organizaci Handicap sport club Havířov, o.s. se sídlem Hakenova 724/6,  
736 01 Havířov-Město, IČ: 01260596 na částečné pokrytí nákladů účasti  
Jiřího Svojanovského na Mistrovství světa v boccii, které se uskuteční  
v září 2014 v Pekingu v Číně 
 
u k l á d á  
 
zabezpečit realizaci z výdajové části OJ 17 rozpočtu města Havířova v roce 
2014 

          Z: vedoucí KP 
        T: 09/2014 

________________________________________________________________________________ 
 
5780/87RM/2014 - Poskytnutí věcných darů z fondu primátora města – r. 2014_____________ 
 

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit poskytnutí věcných darů z fondu primátora města: 
- Dětskému centru Čtyřlístek, Havířov-Prostřední Suchá, Hornická 8,  
    v hodnotě do 25 tis. Kč 
-  Dětskému domovu a Školní jídelně, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1,  
    v hodnotě do 25 tis. Kč 
-  SANTÉ – Centru ambulantních a pobytových sociálních služeb,  
   Havířov-Podlesí, Tajovského 1, v hodnotě do 35 tis. Kč 
-  Domu pro matku s dítětem AS, Havířov-Město, Dvořákova 21,  
    v hodnotě do 35 tis. Kč 
-  MŠ pro zrakově postižené, Mozartova 2, Havířov-Město,  
    v hodnotě do 20 tis. Kč, 
uložit informovat výše uvedené právní subjekty a zabezpečit realizaci. 

 
                                                                                                      Z: vedoucí KP 
                                                                                                       T: 5. 12. 2014 
________________________________________________________________________________ 
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5781/87RM/2014 - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty – Slovensko, Turčianské Teplice_____ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
zprávu ze zahraniční pracovní cesty p. Vojtěcha Kozáka a p. Miroslava Poláka, 
členů Zastupitelstva města Havířova v rámci jubilejního 25. ročníku 
mezinárodního folklórního festivalu „Bukovinské stretnutia a Hornoturčianske 
dožinkové slavnosti“ konaného ve dnech 22. – 24.8. 2014 v Turčianských 
Teplicích na Slovensku dle důvodové zprávy 

 
 
5782/87RM/2014 - Schválení pracovní cesty do Prahy ve dnech 4. – 6.9.2014_______________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
pracovní cestu p. Ivany Kožmínové, členky Zastupitelstva města Havířova,  
na sportovní akci pod záštitou ministra školství, mládeže a tělovýchovy 
„Odznak všestrannosti olympijských vítězů“ ve dnech 4. – 6. září 2014 v Praze 

________________________________________________________________________________ 
 
5783/87RM/2014 - OŘ/4/OSV/14 – „Rekondičně-ozdravné pobyty v Chorvatsku  
                                v r. 2015 – 2017“ – rozhodnutí o námitkách___________________________ 
          

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
obsah námitek stěžovatele ADRIATIC CURATIO, s. r. o. , IČO 25355261, 
proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení č. 
OŘ/4/OSV/14 - „Rekondičně-ozdravné pobyty v Chorvatsku v r. 2015-2017“, 
ve znění přílohy č. 1 
 
n e v y h o v u j e 
 
námitkám stěžovatele ADRIATIC CURATIO, s. r. o., IČO 25355261, proti 
rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení č. 
OŘ/4/OSV/14 - „Rekondičně-ozdravné pobyty v Chorvatsku v r. 2015-2017“ 
z důvodů uvedených v příloze č. 2 
 
u k l á d á  
 
zaslat rozhodnutí Rady města Havířova společnosti Dobrá zakázka s.r.o. 
k zajištění dalšího postupu v zadávacím řízení 

 
Z: vedoucí OPS 

          T: 12. 9. 2014 
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5784/87RM/2014 - Výkupy pozemků v k. ú. Bludovice, lokalita U Stružníku________________   
 

Rada  města Havířova  
 
d o p o r u č u j e   
  
Zastupitelstvu města Havířova  
neschválit výkup  pozemku  parc. č. 1360, k.ú. Bludovice, o výměře 2 656 m2,  
včetně částečného zpevnění, užívaného jako účelová komunikace v lokalitě     
U Stružníku, od spoluvlastníků  Ing. Michala Koláře, bytem Praha-Vinohrady, 
Ondříčkova  322/24 a pana Martina Balona, bytem Havířov-Město,  
Dlouhá třída  461/3, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 221,50 Kč/m2,  
tj. za kupní cenu celkem 588 304,- Kč 
odložit rozhodnutí ve věci výkupu pozemků parc.č. 1330/1, ost. plocha, jiná 
plocha o výměře 1393 m2, parc.č. 1330/2, ost. plocha, zeleň o výměře 521 m2,  
parc.č. 1331/1, ost. plocha, neplodná půda o výměře6234 m2, parc.č. 1332,  
ost. plocha, ost. komunikace o výměře 906 m2, parc.č. 1333, ost. plocha,  
neplodná půda o výměře 1476 m2, parc.č. 1334/1, trvalý travní porost o  
výměře 1283 m2, parc.č. 1335, ost. plocha, neplodná půda o výměře 727 m2,  
parc.č. 1336 ,ost. plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 5771 m2,  
o celkové výměře 18.311 m² v k.ú. Bludovice od vlastníka Jednoty Sokol  
Havířov - Bludovice, Stružník, se sídlem Havířov - Bludovice,  
Rodinná 1052/20, IČ: 14614308 za smluvní kupní cenu dle požadavku  
vlastníka ve výši 4.500.000,- Kč ( tj. cca 246,- Kč/m²), a to do doby obnovení    
zápisu vlastníka pozemků do rejstříku spolků a sdružení 

 
 
5785/87RM/2014 - Návrh programu 27. zasedání Zastupitelstva města Havířova____________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
upravený návrh programu 27. zasedání Zastupitelstva města Havířova, které se 
bude konat dne 22. září 2014 od 13:00 hod. v Kulturním domě RADOST. 

________________________________________________________________________________ 
 
5786/87RM/2014 - Návrh na poskytnutí odměny_______________________________________   
 

Rada města Havířova 
                                                                      
s c h v a l u j e  
 
poskytnutí odměny Mgr. Yvoně Dlábkové, ředitelce příspěvkové organizace 
Městské kulturní středisko Havířov, za úspěšnou realizaci Havířovských 
slavností 2014 ve výši dle návrhu náměstka primátora pro sociální rozvoj   
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5787/87RM/2014 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova___________ 
 

Rada města Havířova  
  
b e r e   n a   v ě d o m í  
  
informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova, které budou 
řešeny v rámci pracovního pořádku Magistrátu města Havířova 

 
 
 
 
 
 
…………………………….....                                                 ...…..…….……………………... 
 
Ing. Zdeněk OSMANCZYK                                  Ing. Eduard HECZKO 
primátor města       náměstek pro ekonomiku  

a správu majetku  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UUU   SSS   NNN   EEE   SSS   EEE   NNN   ÍÍÍ   
z 88. schůze Rady města Havířova 

konané dne 22.9.2014 

 
v Kulturním domě RADOST  

ul. Alšova 11, Havířov-Město  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Č.jed.    KP/75 040/Miš/2014 
 
V Havířově dne 23.9.2014 
Zapsala:  Vladimíra Mikulášová, referent oddělení kancelář primátora 

  



 
 

USNESENÍ 
z 88. schůze Rady města Havířova 

konané dne 22.9.2014 
 

2 

PPŘŘEEHHLLEEDD  UUSSNNEESSEENNÍÍ 
přijatých na 88. schůzi Rady města Havířova, konané dne 22.9.2014  

 
 
5788/88RM/2014 - Určení ověřovatele zápisu pro 88. schůzi RMH, konanou dne 22.9.2014 
                                 
5789/88RM/2014 - Schválení programu 88. schůze RMH, konané dne 22.9.2014 
 
5790/88RM/2014 - Ocenění občanů města Havířova a udělení Ceny města Havířova 
 
5791/88RM/2014 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova 
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UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ 
z 88. schůze Rady města Havířova, konané dne 22.9.2014  

 
5788/88RM/2014 - Určení ověřovatele zápisu pro 88. schůzi RMH, konanou dne 22.9.2014___ 
                                 

Rada města Havířova  
  
u r č u j e  
 
jako ověřovatele zápisu z 88. schůze Rady města Havířova,  
konané dne 22.9.2014                                                                          

                                                                                                              Ing. Eduarda HECZKA 
________________________________________________________________________________ 
 
5789/88RM/2014 - Schválení programu 88. schůze RMH, konané dne 22.9.2014____________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
program 88. schůze Rady města Havířova, konané dne 22.9.2014 dle návrhu  

________________________________________________________________________________ 
 
5790/88RM/2014 - Ocenění občanů města Havířova a udělení Ceny města Havířova_________ 
 

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit  
 
1. udělení ocenění města Havířova v oblastech sociální, kulturní, 
volnočasových aktivit a sportovní v těchto kategoriích: 
 
a) Sociální oblast – kategorie: 
     
- „Osobnost v sociální oblasti“ 
      Ing. Vilém Uher  
      - jmenovaný obdrží ocenění za dlouhodobé zkvalitňování využití volného     
        času seniorů města Havířova 
      
      Bc. Petra Pospíšilová 
      - jmenovaná obdrží ocenění za dlouhodobé zkvalitňování využití volného  
        času seniorů města Havířova 
     
- „Kolektiv v sociální oblasti“  
      Samospráva Městského klubu seniorů 
      - jmenovaná samospráva obdrží ocenění za dlouhodobou dobrovolnickou   
        činnost v oblasti volnočasových aktivit seniorů města 
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b) Kulturní oblast – kategorie: 
    - „Osobnost kultury“ 
      PhDr. Irena Hajzlerová  
      - jmenovaná obdrží ocenění za dlouholetý přínos k zachování historie  
        našeho regionu pro budoucí generace  
      
     Jaroslav Čihař 
     - jmenovaný obdrží ocenění za dlouhodobé působení v oblasti historie  
        našeho regionu, literární činnost, návrh a realizaci výstavních projektů 
     
   - „Talent“  
      Eliška Bílková 
      - jmenovaná obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova  
  

                                c) Oblast volnočasových aktivit – kategorie: 
    - „Ocenění za  dlouhodobou práci s dětmi a mládeží“ 
      Zdeněk Mikyska 
      - jmenovaný obdrží ocenění za dlouhodobou kvalitní práci s mládeží  
        a za organizaci a podíl na projektech týkajících se ochrany druhové  
        rozmanitosti v přírodní památce „Meandry řeky Lučiny“ 
       
      Jiří Vavřík 
      - jmenovaný obdrží ocenění za dlouhodobou obětavou práci s mládeží  
        v oblasti poznávání a ochrany přírody, ekologické osvěty a včelařství 
 
d) Sportovní oblast - kategorie: 
    - „Sportovec roku“ -  s členěním dle skupin:  
     
    - žáci 
      Radek Dvořák, aerobik, Maniak aerobik Havířov, o.s. 
      - jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova 
      
    - žáci - družstvo 
      Sportovní klub stolního tenisu Baník Havířov 
      - jmenované družstvo obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města  
        Havířova 
     
    - dorost 
      Jan Vácha, atletika, TJ Start Havířov 
      - jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova 
     
    - dorost - družstvo 
      Sportovní klub stolního tenisu Baník Havířov 
      - jmenované družstvo obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města  
        Havířova 
     
    - junioři 
      David Mirga, vzpírání, Sportovní klub vzpírání Baník Havířov  
    - jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova 
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                                    - junioři – družstvo 
      Maniak aerobik Havířov, o.s 
      - jmenované družstvo obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města  
        Havířova 
 
    - dospělí - muži 
      Pavel Maslák, atletika, TJ Dukla Praha    
      - jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova 
 
    - dospělí - družstvo 
      HC Havířov 2010 s.r.o. 
      - jmenované družstvo obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města  
        Havířova 
 
    - handicapovaní sportovci 
      Jiří Svojanovský, boccia, Handicap Sport Club    
      - jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova 
 
    - „Trenér“ 
      Ing. Jaroslav Pešat, Sportovní klub vzpírání Baník Havířov 
      - jmenovaný obdrží ocenění za dlouholetý přínos městu ve sportovní oblasti 
 
    - „Zasloužilý pracovník tělovýchovy a sportu“ 
      Adolf Cienciala, Sportovní klub vzpírání Baník Havířov 
      - jmenovaný obdrží ocenění za dlouholetý přínos městu ve sportovní oblasti 
 
2. udělení Ceny města pro rok 2014 
 
paní Editě Chwistkové  
za celoživotní přínos v kulturní oblasti ve prospěch dětí a mládeže a vynikající 
reprezentaci města Havířova na národní i mezinárodní úrovni 
 
uložit odboru školství a kultury  
1. informovat veřejnost o udělení ocenění a Ceny města Havířova 
2. oznámit oceněným osobám rozhodnutí ZMH a pozvat je k převzetí ocenění  
   v Kulturním domě Leoše Janáčka dne 4.12.2014 
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5790/88RM/2014 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova___________ 
 

Rada města Havířova  
  
b e r e   n a   v ě d o m í  
  
informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova, které budou 
řešeny v rámci pracovního pořádku Magistrátu města Havířova 

 
 
 
 
 
 
 
………………………………….....                                                 ...…..…….……………………... 
 
Ing. Zdeněk OSMANCZYK     Bc. Daniel PAWLAS  
primátor města        náměstek pro sociální rozvoj  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UUU   SSS   NNN   EEE   SSS   EEE   NNN   ÍÍÍ   
z 89. schůze Rady města Havířova 

konané dne 1.10.2014 

 
v zasedací místnosti Rady města Havířova 

na Magistrátu města Havířova 
ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město 

ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Č.jed.    MMH/76458/2014 
 
V Havířově dne 6.10.2014 
Zapsala: Veronika Richterová, DiS., oddělení kancelář primátora 
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PPŘŘEEHHLLEEDD  UUSSNNEESSEENNÍÍ 
přijatých na 89. schůzi Rady města Havířova, konané dne 1.10.2014 

 
5792/89RM/2014 - Určení ověřovatele zápisu pro 89. schůzi RMH, konanou dne 1.10.2014 
                                 
5793/89RM/2014 - Schválení ověření zápisů z 87. a 88. schůze Rady města Havířova 
 
5794/89RM/2014 - Schválení programu 89. schůze RMH, konané dne 1.10.2014 
 
5795/89RM/2014 - Kontrola plnění usnesení RMH 
 
5796/89RM/2014 - Hodnocení činnosti ředitelů a poskytování odměn ředitelům 
                                příspěvkových organizací za 1. pololetí roku 2014 
 
5797/89RM/2014 - Sociální služby města Havířova - souhlas s převodem finančních      
                                prostředků z fondu rezervního do fondu investičního     
 
5798/89RM/2014 - Souhlas s podáním a přijetím účelové dotace, věcného a peněžního daru 
 
5799/89RM/2014 - Souhlas zřizovatele k zapojení investičního fondu Domova seniorů  
                                Havířov, příspěvková organizace 
 
5800/89RM/2014 - Přijetí finančního účelového daru 
 
5801/89RM/2014 - Souhlas zřizovatele s rozšířením pronájmu části nemovité věci  
                                   ke komerčnímu užití pro HC Havířov 2010, s. r. o. 
 
5802/89RM/2014 - Zajištění zimní údržby místních komunikací v rozsahu Plánu zimní  
                                údržby místních komunikací na období od  1.11.2014 do 31.3.2015 
 
5803/89RM/2014 - Ceník poskytovaných služeb na rok 2015 Technických služeb  
                                Havířov a.s. (TSH a.s.)  
 
5804/89RM/2014 - Souhlas zřizovatele příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko  
                                Havířov s převodem finančních prostředků z rezervního fondu do fondu  
                                investičního a s pořízením investičního majetku  
 
5805/89RM/2014 - Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku ve správě Městského  
                                kulturního střediska Havířov 
 
5806/89RM/2014 - Žádost o snížení výší nájmů části nemovité věci Kinokavárny, Kinobaru  
                                a Klubu v objektu Kina Centrum - nájemce IAN PERFEKT, s.r.o. 
 
5807/89RM/2014 - Žádost o udělení souhlasu s přijetím dotace  ,,NADACE ŽIVOT  
                                UMĚLCE“ Městským kulturním střediskem Havířov, příspěvkovou  
                                organizací statutárního města Havířov 
 
5808/89RM/2014 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 
 
5809/89RM/2014 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí   
                                nájmu bytů 
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5810/89RM/2014 - VZ/3/ŠK/MRA/14 - „Stavební úpravy - rozšíření MŠ Frýdecká 39/451,  
                                Havířov - Bludovice“- č. stavby 13010 – uzavření dodatku č. 1 k SOD 
 
5811/89RM/2014 - Udělení souhlasu s přijetím finančních darů příspěvkovými  
                                organizacemi zřízenými statutárním městem Havířov 
 
5812/89RM/2014 - Souhlas zřizovatele k pořízení investičního majetku příspěvkovou 
                                organizací zřízenou statutárním městem Havířov 
 
5813/89RM/2014 - Udělení souhlasu s podáním žádostí a přijetím účelových dotací  
                                poskytnutých nadací ČEZ a MŠMT 
 
5814/89RM/2014 - Povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí na třídu, ve které jsou  
                                zařazeny děti se zdravotním postižením od školního roku 2014/2015 
 
5815/89RM/2014 - Odměna ředitelům ZŠ Jarošova, ZŠ Kpt. Jasioka, ZŠ Školní  

 
5816/89RM/2014 - Přidělení jiného obecního bytu – David Daniš a Simona Ligocká       
 
5817/89RM/2014 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů      
 
5818/89RM/2014 - Uzavření nových nájemních smluv k obecním bytům       
 
5819/89RM/2014 - Výkup pozemku v k.ú. Bludovice – paní Lucie Hálková 
 
5820/89RM/2014 - Výkup pozemků k. ú. Bludovice, parc. č. 912/4 a 916/4,  část ul. Luční     
  
5821/89RM/2014 - Zvýšení nájemného za užívání pozemku  
 
5822/89RM/2014 - Záměr pronájmu části nemovité věci 
 
5823/89RM/2014 - Pronájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání  
                                na Dlouhé tř. 470/17, Havířov-Město 
 
5824/89RM/2014 - Pronájem části nemovité věci 
        
5825/89RM/2014 - Výsledek veřejné soutěže 
 
5826/89RM/2014 - Žádosti o souhlas s podnájmem prostoru sloužícího k podnikání 
                                Žádosti o souhlas s umístěním sídla společnosti 
 
5827/89RM/2014 - Souhlas zřizovatele k pronájmům části nemovité věci 
 
5828/89RM/2014 - Doplnění usnesení č. 5792/89RM/2014 - Určení ověřovatele zápisu  
                                pro 89. schůzi RMH, konanou dne 1.10.2014 
 
5829/89RM/2014 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období  
                                leden – srpen 2014 
 
5830/89RM/2014 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova 
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5831/89RM/2014 - Pořadí naléhavosti žadatelů o byty v Domech s pečovatelskou službou    
                                v majetku statutárního města Havířova od 01.11.2014 do 30.04.2015 a    
                                doplnění pořadníku žadatelů o byty zvláštního určení (bezbariérové  
                                byty) pro rok 2014 
 
5832/89RM/2014 - Podání žádosti o udělení nadačního příspěvku na zpracování  
                                dokumentace na rozšíření expozice „Historie psaná uhlím“ SD Havířov   
                                z Nadace Landek   
 
5833/89RM/2014 - Předložení dílčího projektu „Zóna Šumbark II Za Teslou - 5. etapa“   
                                v rámci Integrovaného plánu rozvoje města „Zóna Šumbark II Za Teslou“  
 
5834/89RM/2014 - Služby poradenského centra KHAMORO – žádost o prodloužení  
                                stávajícího individuálního  projektu obce z OP LZZ 3.2 
 
5835/89RM/2014 - Dodatek č. 3 ke Smlouvě o realizaci Integrovaného plánu rozvoje  
                                statutárního města Havířov „Přitažlivé město Havířov“ 
        
5836/89RM/2014 - Zpráva ze služební cesty do Ustroně v Polsku dne 28.-29.8.2014 
 
5837/89RM/2014 - Společný nákup elektrické energie a zemního plynu na rok 2015  
                                – vyhodnocení nákupu na Českomoravské komoditní burze Kladno 
 
5838/89RM/2014 - OŘ/55/OIV/14 - „Centrum dopravní výchovy, dětské dopravní hřiště“ 
                                 – rozhodnutí o námitkách 
 
5839/89RM/2014 - Přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje  
                                pro rok 2014 na zabezpečení akceschopnosti jednotek sboru  
                                dobrovolných hasičů statutárního města Havířov 
 
5840/89RM/2014 - Zpráva z pracovní cesty do Prahy ve dnech 04. 09. – 06. 09. 2014 
      
5841/89RM/2014 - Energetické centrum Horní Suchá 
 
5842/89RM/2014 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova 
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UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ 
z 89. schůze Rady města Havířova, konané dne 1.10.2014  

 
5792/89RM/2014 - Určení ověřovatele zápisu pro 89. schůzi RMH, konanou dne 1.10.2014___ 
                                 

Rada města Havířova  
  
u r č u j e  
 
jako ověřovatelku zápisu z 89. schůze Rady města Havířova,  
konané dne 1.10.2014              
                                                              

Evu RADOVOU 
 
 
5793/89RM/2014 - Schválení ověření zápisů z 87. a 88. schůze Rady města Havířova________ 
 

Rada města Havířova  
 
b e r e   n a   v ě d o m í   
 
zprávy ověřovatelů zápisů z 87. schůze Rady města Havířova, konané  
dne 10.9.2014 a z 88. schůze Rady města Havířova, konané dne 22.9.2014 

 

s c h v a l u j e 
 

                                opravu usnesení RMH čís. 5771/87RM/2014 ze dne 10.9.2014 v části ukládá  
                                bod 2, který nově zní:  

„2. zajistit podepsání smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti 
 

Z: představenstvo    
     společnosti  

                                                                                                                      T: 2.10.2014“ 
 
 
5794/89RM/2014 - Schválení programu 89. schůze RMH, konané dne 1.10.2014____________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
program 89. schůze Rady města Havířova, konané dne 1.10.2014 dle upravené 
přílohy  

________________________________________________________________________________ 
 
5795/89RM/2014 - Kontrola plnění usnesení RMH_____________________________________ 
 

Rada města Havířova 
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b e r e   n a   v ě d o m í   
  
zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova  
 
s c h v a l u j e 
 
prodloužení termínů splnění usnesení: 

 
4449/65RM/2013 Zřízení věcných břemen 
5413/80RM/2014 Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10  

– „Ostatní dotace a dary“ – sportovní a mimosportovní 
kroužky havířovských středních škol a Havířovská liga 
středních škol      

5561/84RM/2014 Zřízení věcného břemene ve prospěch spol. RWE  
GasNet, s.r.o. 

5563/84RM/2014 Zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch spol. 
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 

5732/87RM/2014 Změna v rejstříku škol a školských zařízení – zvýšení 
kapacity 

 
v y p o u š t í 

 
5260/78RM/2014 Výpůjčka pozemků parc.č.  3928, 3929, 3930,  k.ú. 

Havířov - město 
5394/80RM/2014 Žádost o umístění telekomunikačního zařízení  
5458/80RM/2014 Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí 

jediného akcionáře v působnosti valné hromady – Změna 
stanov 

5522/83RM/2014 Valná hromada ZÁMEK Havířov, s.r.o. - volba nového 
jednatele společnosti  

5562/84RM/2014 Zřízení pozemkové služebnosti   
5569/84RM/2014 Výpůjčka  části pozemku parc.č.  4055, k.ú. Havířov-město 
5575/84RM/2014 Uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor s Úřadem 

práce ČR 
5585/84RM/2014 Evropský týden mobility a Evropský den bez aut 2014 

v Havířově 
5602/84RM/2014 Realizace Havířovských slavností statutárního města 

Havířova konaných ve dnech 5. – 7.9.2014 
5622/85RM/2014 OŘ/49/OIV/14 - „Chodník podél komunikace I/11,  

Havířov – Těrlicko“ (stavba č. 2093) - rozhodnutí o 
vyloučení uchazeče a o výběru nejvhodnější nabídky 

5648/86RM/2014 Výpůjčka části pozemku parc.č. 144, k.ú. Bludovice 
5649/86RM/2014 Výpůjčka části  stavby silnice umístěné na pozemku  

parc.č. 596/15, k.ú. Bludovice v rámci stavby „Chodník 
podél komunikace I/11 Havířov – Těrlicko“          

5657/86RM/2014 Vyřazení neupotřebitelného majetku ve správě 
organizačního odboru MMH                      

5662/86RM/2014 Realizace studia „Akademie III. věku v Havířově v letech  
2014-2016" – výběr dodavatele 



 
 

USNESENÍ 
z 89. schůze Rady města Havířova 

konané dne 1.10.2014 
 

7 

5676/86RM/2014 ZPŘ/54/OIV/14 – „Rekonstrukce komunikací ul. V Zátiší  
a ul. U Hájenky v Havířově – Podlesí“ (č. stavby 8056)  
– rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky  

5680/86RM/2014 Smlouva o spolupráci při provozování digitálního 
povodňového plánu 

5699/87RM/2014 Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 
5712/87RM/2014 Nájem pozemků pro účely realizace stavby 

„Odkanalizování Havířova III. etapa, části města Životice a 
Prostřední Suchá“  

5727/87RM/2014 Vyřazení neupotřebitelného majetku ve správě 
organizačního odboru                      

5731/87RM/2014 Jmenování člena školské rady základní školy, kde 
zřizovatelem je statutární město Havířov 

5733/87RM/2014 Žádosti příspěvkových organizací o souhlas s převodem 
finančních prostředků z rezervního fondu do fondu 
investičního 

5741/87RM/2014 Souhlas zřizovatele s přijetím darů Domovem seniorů 
Havířov, p.o. 

5742/87RM/2014 Podání žádosti o dotaci na projekt „Havířov v květech 
2015“ z rozpočtu Moravskolezského kraje na akce 
krajského nadregionálního významu 

5745/87RM/2014 Smlouva č. 12121603 o poskytnutí podpory ze Státního 
fondu životního prostředí na projekt „Snižování spotřeby 
energie v ZŠ Žákovská, Havířov“ v rámci Operačního 
programu Životní prostředí 

5750/87RM/2014 Vyjádření statutárního města Havířov k oznámení záměru 
„Sběrna Rec – Eko Group s.r.o. – Havířov, navýšení 
kapacity + nakládání s akumulátory“ podle zákona o 
posuzování vlivů na životní prostředí 

5751/87RM/2014 Vyjádření statutárního města Havířov k oznámení záměru 
„Rozšíření kapacity sběrny druhotných surovin, výkup 
kovových odpadů, papíru a akumulátorů“ podle zákona o 
posuzování vlivů na životní prostředí 

5763/87RM/2014 Komise Rady města Havířova – zrušení  
5783/87RM/2014 OŘ/4/OSV/14 – „Rekondičně-ozdravné pobyty 

v Chorvatsku v r. 2015 – 2017“ – rozhodnutí o námitkách      
 
 
5796/89RM/2014 - Hodnocení činnosti ředitelů a poskytování odměn ředitelům 
                                příspěvkových organizací za 1. pololetí roku 2014______________________  
 

Rada města Havířova   
 
b e r e  n a  v ě d o m í 
 
1. zprávy o činnosti příspěvkových organizací města: 
     - Městská knihovna Havířov, IČ 00 60 12 50 (dále jen MK), 
     - Městské kulturní středisko Havířov, IČ 00 31 79 85 (dále jen MKS), 
     - Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, IČ 00 30 67 54    
       (dále jen SSRZ) 
     - Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace, IČ 75 13 92 43  
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       (dále jen DSH),  
     - Sociální služby města Havířova, příspěvková organizace,  
       IČ 60 33 75 83 (dále jen SSmH), 
     - SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb,  
       příspěvková organizace, IČ 00 84 74 70 (dále jen SANTÉ), 
za 1. pololetí roku 2014 dle přílohy č. 7 
 

     2. stanoviska zřizovatele ke zprávám o činnosti příspěvkových organizací města  
         za 1. pololetí roku 2014 dle přílohy č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 

                                                                               
s c h v a l u j e 
 
vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací města - MK, MKS, 
SSRZ, DSH, SSmH a SANTÉ, za 1. pololetí roku 2014 dle přílohy č. 8  
ze mzdových prostředků PO. 

   
Z: vedoucí OSV 
     vedoucí OŠK 

                                                                                                     T: říjen 2013 
 
 
5797/89RM/2014 - Sociální služby města Havířova - souhlas s převodem finančních      
                                prostředků z fondu rezervního do fondu investičního___________________     
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 

     převod finančních prostředků ve výši 1 200 000,- Kč z rezervního fondu 
příspěvkové organizace Sociální služby města Havířova do fondu investičního 
pro zabezpečení úhrady revitalizace objektu Poradenského střediska pro rodinu 
a dítě „RaD“ na ul. Atriová 5 v Havířově-Městě 

 
  
5798/89RM/2014 - Souhlas s podáním a přijetím účelové dotace, věcného a peněžního daru___ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. podání žádosti a přijetí účelové dotace příspěvkovou organizací města   
    Sociální služby města Havířova, Přemyslova 1618/12, Havířov – Podlesí  
    (IČ 60 33 75 83) na projekt „Kontaktní a poradenské služby pro osoby     
    ohrožené závislostí" z  finančních prostředků státního rozpočtu v rámci  
    dotačního řízení Ministerstva zdravotnictví na realizaci projektů  
    protidrogové politiky v roce 2015 
 
2. přijetí věcného daru pro Sociální služby města Havířova,  
    Přemyslova 1618/12, 736 01 Havířov – Podlesí (IČ: 60 33 75 83)  
    v celkové výši 2 500,- Kč od paní Pavlíny Szymszové,  
    bytem Na Důlňáku 1a, 736 01 Havířov – Město (TV přijímač) 
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3. přijetí peněžního daru pro Sociální služby města Havířova,  
    Přemyslova 1618/12, 736 01 Havířov – Podlesí (IČ: 60 33 75 83)  
    v celkové výši 35 000,- Kč od HTS, a.s., se sídlem  
    Konzumní 298/6a, 736 01 Havířov – Šumbark 

a) 20 000,- Kč na nákup vybavení Poradenského střediska pro rodinu  
    a dítě RaD 
b) 15 000,- Kč na reklamní služby v prostorách Poradenského střediska  
    pro rodinu a dítě RaD. 

 
 
5799/89RM/2014 - Souhlas zřizovatele k zapojení investičního fondu Domova seniorů  
                                Havířov, příspěvková organizace____________________________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
příspěvkové organizaci Domov seniorů Havířov, IČ 751 39 243, se sídlem  
J. Seiferta 14/1530, Havířov – Město zapojení investičního fondu  
ve výši 300 000 Kč, vč. DPH na pořízení průmyslové automatické pračky  
a průmyslové sušičky pro úsek prádelny střediska Luna. 

 
                    Z: ředitel DsH 
           T: listopad 2014 

 
  
5800/89RM/2014 - Přijetí finančního účelového daru___________________________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
přijetí finančního účelového daru příspěvkové organizaci  
SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb,  
ul. Tajovského 1156/1 v Havířově - Podlesí od firmy  
Naturprodukt CZ, spol. s r.o. se sídlem v Šestajovicích,  
Praha - Východ  250 92, Na Viničkách 638, ve výši 5 000 Kč  
na zakoupení chodítka Meywalk 4 pro potřeby těžce postižených klientů 
organizace. 

 
 
5801/89RM/2014 - Souhlas zřizovatele s rozšířením pronájmu části nemovité věci  
                                   ke komerčnímu užití pro HC Havířov 2010, s. r. o._______________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov,   
IČ:  00306754, pronájem části nemovité věci pro společnost  
HC Havířov 2010, s. r. o., IČ: 28627181, ve Víceúčelové hale,  
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Těšínská  1296/2a, Havířov-Podlesí, za podmínek:  
- výměra části nemovité věci: 18,5 m2 
- účel nájmu: bufet  
- doba nájmu: neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou   
- nájemné: 500,- Kč/m2/ rok bez DPH 
- hrazení paušálních měsíčních plateb za služby 

 
 
5802/89RM/2014 - Zajištění zimní údržby místních komunikací v rozsahu Plánu zimní  
                                údržby místních komunikací na období od  1.11.2014 do 31.3.2015________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e          
 
1. Plán zimní údržby místních komunikací na období 1.11.2014  
    do 31.3.2015 ve znění dle přílohy č. 1 
 
2. Složení operačního štábu zimní údržby 
    předseda:  náměstek primátora pro hospodářský rozvoj 
    členové: vedoucí odboru komunálních služeb 
   vedoucí odboru životního prostředí 
   ředitel dodavatelské firmy  
   vedoucí zimní údržby dodavatelské firmy 
   ředitel Městské policie Havířov    

 
  
5803/89RM/2014 - Ceník poskytovaných služeb na rok 2015 Technických služeb  
                                Havířov a.s. (TSH a.s.)____________________________________________   
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. ceník poskytovaných služeb na rok 2015 Technických služeb  
    Havířov a.s. dle přílohy č. 2  
  
2. uzavření dodatku č. 18 ke smlouvě o dílo č. E/380/DHR/97, kterým se  
    upravuje článek I. předmět smlouvy (změna plánu zimní údržby) a  
    článek II. cena dle přílohy č. 2 
 
3. uzavření dodatku č. 17 ke smlouvě o dílo č. E/ŽP/1012/98, kterým  
    se upravuje článek IV. ceny dle přílohy č. 2 
 
4. uzavření dodatku č. 17 ke smlouvě č. 454/DHR/95, kterým  
    se upravuje článek IV. Cena díla dle přílohy č. 2 
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p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem dodatku č. 18  
ke smlouvě o dílo č. E/380/DHR/97, dodatku č. 17 ke smlouvě o dílo  
č. E/ŽP/1012/98 a dodatku č. 17 ke smlouvě č. 454/DHR/95 

 
          Z: vedoucí OKS  
          T: 10/2014 
 
  
5804/89RM/2014 - Souhlas zřizovatele příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko  
                                Havířov s převodem finančních prostředků z rezervního fondu do fondu  
                                investičního a s pořízením investičního majetku_______________________  
 

Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e   
 
příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko Havířov,  
IČ: 00317985, se sídlem Hlavní tř. 31a, Havířov – Město: 
1. převod finanční částky 330 000,--  Kč z rezervního fondu do fondu  
    investičního; 
2. pořízení investičního hmotného majetku - 1 ks technického  
    motorového vozidla zn. DACIA Lodgy – 1,5 dCi 66 kW/90k v ceně  
    do 330 000,- Kč, vč. DPH, formou zapojení investičního fondu  
    příspěvkové organizace 

 
 
5805/89RM/2014 - Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku ve správě Městského  
                                kulturního střediska Havířov_______________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
vyřazení neupotřebitelného dlouhodobého hmotného majetku města ve správě 
příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Havířov, IČ 00 317 985, 
sídlo: Hlavní 31a, Havířov – Město formou ekologické likvidace 
 
- inv. č. M18 - PC ABM ELEKTRA 9000 

Pořízeno: 27. 10. 2000 
Pořizovací cena: 65.904,10 Kč 

- inv. č. M155 - PCACS 5600 X2 + monitor + SW 
Pořízeno:  18. 12. 2007 
Pořizovací cena:  54.419,-- Kč 

- inv. č. AM108 - ŠKODA FELICIA KIM 31-49 
Pořízeno:  20. 4. 1995  
Pořizovací cena: 253.689,-- Kč  

            u motoru fyzickou likvidaci 
- inv. č. M146 – Barevný kopírovací stroj 

Pořízeno:  31. 1. 2004 
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Pořizovací cena:   574.864,-- Kč 
- inv. č.RM2/2 – Sklokeramická varná deska 

Pořízeno:  1. 10. 2007 
Pořizovací cena:   78.150,39 Kč 

 
        Z: ředitelka  
                                                                                                   MKS Havířov 
        T: říjen 2014 

 
 
5806/89RM/2014 - Žádost o snížení výší nájmů části nemovité věci Kinokavárny, Kinobaru  
                                a Klubu v objektu Kina Centrum - nájemce IAN PERFEKT, s.r.o._______  
 

Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e   
 
snížení nájmů části nemovité věci - provoz  Kinokavárny, Kinobaru  
a Klubu – v objektu Kina Centrum nájemci části nemovité věci  
společnosti IAN PERFEKT, s.r.o. (IČ: 26840341) od 1. 10. 2014,  
dle důvodové zprávy  
 
u k l á d á 
 
ředitelce MKS Havířov uzavřít Dodatek ke Smlouvě o nájmu části nemovité 
věci se sníženými cenami nájmů za nebytové prostory – provoz Kinokavárny, 
Kinobaru a Klubu v Kině Centrum dle důvodové zprávy s účinností  
od 1. 10. 2014, dle důvodové zprávy 

 
          Z: ředitelka  
                                                                                                                           MKS Havířov 
          T: 4. 10. 2014 
 
 
5807/89RM/2014 - Žádost o udělení souhlasu s přijetím dotace  ,,NADACE ŽIVOT  
                                UMĚLCE“ Městským kulturním střediskem Havířov, příspěvkovou  
                                organizací statutárního města Havířov______________________________ 
 

Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e   
 
přijetí dotace Městským kulturním střediskem Havířov z rozpočtu NADACE 
ŽIVOT UMĚLCE, se sídlem Senovážné náměstí 23, Praha 1, IČ: 45251746, 
pro rok 2014, ve výši 15.000 Kč na podporu projektu  ,,VOX ORGANI 
Havířov“  

 
          Z: ředitelka  
                                                                                                                           MKS Havířov 
          T: říjen 2014 
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5808/89RM/2014 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova_______________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
přidělení bytu příslušného čísla uvedeným žadatelům  
 
- č.25, o velikosti 0+1, na ulici Mládežnická 1562/7 Havířov- Podlesí    
  Lence Pastrňákové 
- č.63, o velikosti 0+1, na ulici Kubelíkova 1316/10 Havířov- Podlesí  
  Janu Citnarovi  
- č.2, o velikosti 0+1, na ulici Josefa Hory 1101/2 Havířov- Město   
  Adéle Brožíkové 
- č.41, o velikosti 1+1, na ulici Mánesova 989/42 Havířov- Město  
  Lence Lušťkové 
- č.2 o velikosti 1+1 na ulici V Parku 192/8   Havířov- Město  
  Ludmile Brzákové 
- č.13, o velikosti 1+1, na ulici Sukova 819/2 Havířov- Město  
  Janě Kuchyňkové  
- č.147, o velikosti 0+2 na ulici Střední 504/3 Havířov – Šumbark  
  Nikol Zelinové 
- č.11, o velikosti 1+2, na ulici Čajkovského 833/1, Havířov – Město    
  Martinu Čigášovi 
- č.2 o velikosti 1+2, na ulici 1.máje 870/14, Havířov – Město  
  Břetislavu Boháčovi 
- č.7, o velikosti 1+2, na ulici J.A.Komenského 300/1, Havířov – Město  
  Vlastimilu Beierovi 
- č.14, o velikosti 1+2, na ulici Na Nábřeží 751/139,  Havířov – Město  
  Tomáši Vrubelovi 
- č.5, o velikosti 1+2, na ulici Marie Pujmanové 1113/6,  
  Havířov – Šumbark Václavu Točíkovi  
- č.19, o velikosti 1+2, na ulici Nákupní 423/6, Havířov – Šumbark    
  Vojtěchu Ščerbovi 
- č.22, o velikosti 1+2, na ulici Marie Pujmanové 1122/24,  
  Havířov – Šumbark Milanu Završanovi  
- č.16, o velikosti 1+2, na ulici Marie Pujmanové 1122/24 ,  
  Havířov – Šumbark Anně Hrabětové 
- č.4, o velikosti 1+2 II.Ktg., na ulici Hornická 681/67 ,  
  Havířov – Pr.Suchá  Nikole Dubnické 
- č.6, o velikosti 1+3, na ulici Jaroslava Vrchlického 1480/14,  
  Havířov –Podlesí Magdaléně Pospěchové  
- č.8, o velikosti 1+3, na ulici Emy Destinnové 1167/1a,  
  Havířov – Šumbark Ludmile Hanákové 
- č.8, o velikosti 1+3, na ulici Konzumní 380/22 , Havířov – Šumbark    
  Pavlu Bendíkovi 
- č.39, o velikosti 1+3, na ulici Jarošova 1194/31b , Havířov – Šumbark  
  Ivanu Plachetkovi 
- č.11, o velikosti 1+3, na ulici Obránců míru 1193/10 ,  
  Havířov – Šumbark Natalii Ferencové 
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- č.3, o velikosti 1+4, na ulici Horymírova 1174/4 , Havířov – Město  
  Simoně Hejdové 
- č.2, o velikosti 1+4, na ulici Moravská 390/3 , Havířov – Šumbark  
  Ludmile Renáčové 
 
p o v ě ř u j e 
 
MRA s.r.o., k uzavření nájemních smluv s výše uvedenými žadateli  

  
  Z: ředitel MRA  
  T: 15.10.2014 
 
 
5809/89RM/2014 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí   
                                nájmu bytů______________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města přidělených  
    MRA, s.r.o.  jednotlivým nájemcům v období od  1.9.2014 a 15.9.2014   
    na  základě  samostatného usnesení rady města, dle přílohy č.1  
2. podání výpovědí  nájmu bytů v zastoupení MRA, s.r.o., dle přílohy č.2,  
    z důvodu dluhu na nájemném nebo jiného porušení povinností nájemce 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
1. dohody o splátkách dlužného nájemného a služeb dle přílohy č.3  
2. prominuté poplatky z prodlení dle přílohy č.4 

 
 
5810/89RM/2014 - VZ/3/ŠK/MRA/14 - „Stavební úpravy - rozšíření MŠ Frýdecká 39/451,  
                                Havířov - Bludovice“- č. stavby 13010 – uzavření dodatku č. 1 k SOD_____ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
1. vypuštění z předmětu  Smlouvy o dílo č.  417/OŠK/14 uzavřené  
    se společností VDS, spol. s r.o., se sídlem 703 00 Ostrava-Vítkovice,  
    Kotkova 271/6, IČO 45194980, na základě výsledku zadávacího řízení  
    na veřejnou zakázku VZ/3/ŠK/MRA/14 – „Stavební úpravy – rozšíření  
    MŠ Frýdecká 39/451, Havířov – Bludovice“ (č. stavby 13010) v  čl. III  
    odst. 1 a z Přílohy č. 2 k SoD neprovedených stavebních prací za cenu  
    2.333,46 Kč bez DPH (2.823,48 Kč s DPH)  v rozsahu dle Přílohy č. 1   
 
2. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č.  417/OŠK/14 v čl. III  odst. 1  
    a Přílohy č. 2 k  SoD o dodatečné stavební práce za cenu  69.455,38 Kč  
    bez DPH (84.041,10 Kč s DPH) dle Přílohy č. 1  
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3. změny ceny v čl. VI a v položkovém rozpočtu v Příloze č. 2 k SoD  
    č. 417/OŠK/14 související s bodem 1 a 2 tohoto usnesení 
 
4. uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. č. 417/OŠK/14 v rozsahu bodu 1,  
    2 a 3 tohoto usnesení 
 
p o v ě ř u j e 
 
Ing. Pavola Jantoše, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, podpisem 
dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 417/OŠK/14 ze dne 15.5.2014 
 
u k l á d á  
 
1. Předložit k podpisu dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 417/OŠK/14  
    ze dne 15.5.2014 
 

Z: MRA, s.r.o. 
T: 10/2014 

 
2. Uplatnit sankce na zhotovitele projektu v souladu s uzavřenou smlouvou  
    o dílo dle důvodové zprávy.   
 

Z: MRA, s.r.o. 
T: 10/2014 

 
 
5811/89RM/2014 - Udělení souhlasu s přijetím finančních darů příspěvkovými  
                                organizacemi zřízenými statutárním městem Havířov__________________  
 

Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 
 
s přijetím finančních darů příspěvkovými organizacemi města:  
 
1. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká,  
    příspěvková organizace (IČ: 48 80 52 89) v celkové výši 61 710,- Kč  
    od Jana Opálky, Prostřední Bludovice 145, 739 37  
    Horní Bludovice – na zpracování projektové dokumentace Půdní  
    přestavby v Mateřské škole na ul. Občanské 11/76 v Havířově-Dolních  
    Datyních a poradenskou činnost 
 
2. Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná  
    (IČ: 62 33 12 21) v celkové      výši 27 600,- Kč od společnosti  
    VINAMET CZ s.r.o., Dělnická 566/12, 736 01 Havířov-Město  
    (IČ: 26 84 51 48) – uhrazení stravného ve školní jídelně pro 16 žáků  
     v období prvního pololetí školního roku 2014/2015 
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5812/89RM/2014 - Souhlas zřizovatele k pořízení investičního majetku příspěvkovou 
                                organizací zřízenou statutárním městem Havířov______________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
pořízení investičního majetku příspěvkovou organizací: 
 
Základní škola Havířov – Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, 
příspěvková organizace (IČ: 70 95 81 31) v pořizovací ceně 153.585,- Kč 
včetně DPH: 
- 3 ks školní keramické tabule DEGEN 

 
 
5813/89RM/2014 - Udělení souhlasu s podáním žádostí a přijetím účelových dotací  
                                poskytnutých nadací ČEZ a MŠMT_________________________________  
 

Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 
 
s podáním žádostí a přijetím účelových dotací  příspěvkovými organizacemi 
města: 
 
1. Mateřská škola Havířov-Podlesí Čelakovského 4/81240, příspěvková  
    organizace (IČ: 70 95 82 89) 
 
    poskytovatel: Nadace ČEZ, Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4  
    (IČ: 26 72 15 11) 
    projekt: „Sportovat, ale bezpečně“ 
    předpokládaná výše dotace:……………………cca 1 398 511,00 Kč 
    financování: v plné výši poskytovatelem dotace 
 
2. Mateřská škola Havířov-Město Čs. armády 5/201 (IČ: 61 98 85 61) 
 
    poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
    projekt: Rozhýbej svůj jazýček 
    předpokládaná výše dotace……………..…...…cca 40 000,00 Kč 
    financování: v plné výši poskytovatelem dotace 
 
3. Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná  
    (IČ: 62 33 12 30) 
 
    poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
    projekt: „Etická výchova v praxi“ 
    náklady projektu: ………………………..……..cca 95 000,00 Kč 
    předpokládaná výše dotace  70% …………….cca 66 500,00 Kč 
    financování spoluúčasti 30% z příspěvku na provoz ...cca 28 500,00 Kč 
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5814/89RM/2014 - Povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí na třídu, ve které jsou  
                                zařazeny děti se zdravotním postižením od školního roku 2014/2015______ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
výjimku z nejvyššího počtu dětí na třídu, ve které jsou zařazeny děti se 
zdravotním postižením, a to o čtyři děti nad limit 19 dětí ve třídě od školního 
roku 2014/2015 Mateřské škole Havířov – Podlesí Kosmonautů 4/1319, za 
předpokladu, že zvýšení počtu dětí ve třídě nebude na újmu kvalitě vzdělávací 
činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví dětí 
 
u k l á d á 
 
zaslat rozhodnutí zřizovatele ředitelce školy o povolení výjimky z nejvyššího 
počtu dětí na třídu, ve které jsou zařazeny děti se zdravotním postižením od 
školního roku 2014/2015 

 
                     Z: vedoucí OŠK  
                                           T: říjen 2014 
 
 
5815/89RM/2014 - Odměna ředitelům ZŠ Jarošova, ZŠ Kpt. Jasioka, ZŠ Školní____________   

 
Rada města Havířova 
 
s t a n o v í 
 
odměnu z finanční dotace v rámci „Rozvojového programu na podporu škol, 
které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání žáků se znevýhodněním v 
roce 2014“ řediteli: 
- Základní školy Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná,    
  příspěvková organizace PaedDr. Václavu Hujerovi, 
- Základní školy Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední Suchá  
  Kpt. Jasioka 57 okres Karviná Mgr. Petře Židkové, 
- Základní školy Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná,  
  příspěvková organizace Mgr. Vladimíru Kosňovskému,  
dle důvodové zprávy 

 
 
5816/89RM/2014 - Přidělení jiného obecního bytu – David Daniš a Simona Ligocká_________         
 

Rada města Havířova 
 
n e s c h v a l u j e 
 
přidělení jiného čtyřpokojového nebo třípokojového obecního bytu se 
smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období 
v lokalitě Havířov-Město p. Davidu Danišovi a Simoně Ligocké,  t.b. Mládí 
1148/25, Havířov-Šumbark  
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5817/89RM/2014 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů___________________________         
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský  
    zákoník, přistoupení p. Jakuba Tomeše, trvale bytem  
    Moskevská 1073/5, Havířov-Město k nájemní smlouvě o nájmu bytu  
    č. 6, vel. 1+3 v domě na ul. Moskevská 1073/5 v Havířově-Městě,    
    jehož nájemci jsou jeho rodiče manž. Karel Tomeš a Irena Tomešová 
 
2. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský  
    zákoník, přistoupení p. Kristýny Golové, trvale bytem  
    Kubelíkova 1316/10, Havířov-Podlesí a p. Petra Poledníka, trvale  
    bytem Žižkova 1812/20, Karviná –Mizerov k nájemní smlouvě  
    o nájmu bytu č. 62, vel. 1+2  v domě na ul. Kubelíkova 1316/10  
    v Havířově-Podlesí, jehož nájemkyní je jejich příbuzná  
    p. Marcela Golová 
 
3. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský  
    zákoník, přistoupení p. Evy Vejvalkové, trvale bytem  
    Marie Pujmanové 1120/20, Havířov-Šumbark k nájemní smlouvě  
    o nájmu bytu č. 15, vel. 1+3 v domě na ul. Marie Pujmanové 1120/20  
    v Havířově-Šumbarku, jehož nájemkyní je její matka  
    p. Drahomíra Vejvalková 
 
4. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský  
    zákoník, přistoupení p. Jozefíny Kurkové, trvale bytem  
    Gogolova 926/1, Havířov-Město k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 2,  
    vel. 1+3 v domě na ul. Gogolova 926/1 v Havířově-Městě, jehož   
    nájemkyní je její matka p. Lýdia Rokašová 
 
5. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský  
    zákoník, přistoupení p. Víta Nečase, trvale bytem Lašská 1154/25,  
    Havířov-Město a p. Dana Schejbala, trvale bytem Lašská 1154/25,  
    Havířov-Město k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 2, vel. 1+3 v domě  
    na ul. Lašská 1154/25 v Havířově-Městě, jehož nájemci jsou rodiče  
    manž.  Milena Vaňková a Martin Vaněk 
 
6. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský  
    zákoník, přistoupení Bc. Kateřiny Eidelpesové, trvale bytem  
    Dlouhá třída 901/22, Havířov-Město k nájemní smlouvě o nájmu bytu  
    č. 12, vel. 1+3  v domě na ul. Dlouhá třída 901/22 v Havířově-Městě,  
    jehož nájemkyní je její babička p. Mária Záchenská 
 
7. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský  
    zákoník, přistoupení p. Daniely Kožejové, trvale bytem  
    Dlouhá třída 1029/67, Havířov-Město a  p. Dalibora Kožeje, trvale  
    bytem Šípková 1180/5, Havířov-Šumbark k nájemní smlouvě o nájmu  
    bytu č. 4, vel. 1+3  v domě na ul. Dlouhá třída 1029/67  
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    v Havířově-Městě, jehož nájemkyní je jejich matka  
    Mgr.Lenka Kožejová 
 
8. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský  
    zákoník, přistoupení p. Vanessy Hamelové, trvale bytem  
    A.S. Puškina 906/6, Havířov-Město k nájemní smlouvě o nájmu bytu  
    č. 7, vel. 1+3  v domě na ul. A.S. Puškina 906/6 v Havířově-Městě,  
    jehož nájemkyní je její matka  p. Zdeňka Hamelová 
 
9. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský  
    zákoník, přistoupení p. Naděždy Holáskové, trvale bytem  
    Jurije Gagarina 1504/30, Havířov-Podlesí k nájemní smlouvě o nájmu  
    bytu č. 2, vel. 1+2  v domě na ul. Jurije Gagarina 1504/30,  
    v Havířově-Podlesí, jehož nájemkyní je její matka p. Soňa Drastichová 
 
10. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský  
      zákoník, přistoupení p. Lukáše Štefaníka, trvale bytem  
      Jarošova 1194/31b, Havířov-Šumbark k nájemní smlouvě o nájmu  
      bytu č. 8, vel. 0+1 v domě na ul. Jarošova 1194/31b  
      v Havířově-Šumbaru, jehož nájemkyní je jeho matka  
      p. Hana Štefaníková 
 
11. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský  
      zákoník, přistoupení  Bc. Marka Nožičky, trvale bytem   
      Tolstého 940/3, Havířov-Město  k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 9,  
      vel. 1+2 v domě na ul. Tolstého 940/3 v Havířově-Městě, jehož  
      nájemci jsou jeho prarodiče Karol Podmulina a Helena Podmulinová 
 
12. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský  
      zákoník, přistoupení  Mgr. Václava Jakšla, trvale bytem   
      Klidná 699/1, Havířov-Město  k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 6,  
      vel. 1+2 v domě na ul. Klidná 699/1 v Havířově-Městě, jehož  
      nájemcem je jeho bratr p. Richard Jakšl  

 
13. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský  
     zákoník, přistoupení p. Marcely Smazové, trvale bytem   
     Horymírova 1175/6, Havířov-Město  k nájemní smlouvě o nájmu bytu  
     č. 3, vel. 1+3 v domě na ul. Horymírova 1175/6 v Havířově-Městě,  
     jehož nájemcem je její bratr p. Jaroslav Bryja  
 
14. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský  
      zákoník, přistoupení p. Radka Pawlase, trvale bytem   
      Na Nábřeží 753/135, Havířov-Město  k nájemní smlouvě o nájmu  
      bytu č. 6, vel. 1+2 v domě na ul. Na Nábřeží 753/135  
      v Havířově-Městě, jehož nájemcem je jeho bratr p. David Pawlas  
 
15. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský  
      zákoník, přistoupení  manž. Jiřího Janulíka a Lucie Janulíkové, trvale  
      bytem  Čelakovského 1594/2b, Havířov-Podlesí  k nájemní smlouvě  
      o nájmu bytu č. 41, vel. 1+3 v domě na ul. Čelakovského 1594/2b  
      v Havířově-Podlesí, jehož nájemcem je jejich příbuzná  
      p. Pavla Lasotová  
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16. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský  
      zákoník, přistoupení Mgr. Dagmar Bastové, trvale bytem   
      Čajkovského 836/7, Havířov-Město  k nájemní smlouvě o nájmu bytu  
      č. 2, vel. 1+3  v domě na ul. Čajovského 836/7 v Havířově-Městě,  
      jehož nájemkyní je její matka p. Libuše Paláčková  
 
17. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský  
      zákoník, přistoupení  p. Tomáše Bači, trvale bytem Školní 1191/1c,  
      Havířov-Šumbark k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 15, vel. 1+2  
      v domě na ul. U Lesa 280/3 v Havířově-Městě, jehož nájemcem  
      je p. Lucie Kubiczková  
 
18. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský  
      zákoník, přistoupení  p. Moniky Pyškové, trvale bytem  
      V.K. Klicpery 287/2, Havířov-Šumbark k nájemní smlouvě o nájmu  
      bytu č. 24, vel. 1+3 v domě na ul. V. K. Klicpery 286/1  
      v Havířově-Šumbarku, jehož nájemcem je p. Jiří Motloch  
 
19. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský  
      zákoník, přistoupení  p. Sáry Dunkové, trvale bytem  
      Jarošova 1194/31b, Havířov-Šumbark k nájemní smlouvě o nájmu  
      bytu č. 14, vel. 1+3 v domě na ul. Jarošova 1194/31b  
      v Havířově-Šumbarku, jehož nájemcem je p. Patrik Herák, a to pod  
      podmínkou celkové úhrady dlužné částky evidované MRA, s.r.o.    

 
  
5818/89RM/2014 - Uzavření nových nájemních smluv k obecním bytům___________________        
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
  
1. uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 25  o vel. 1+kk  
    se smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou města pro  
    příslušné období v domě na ul. Tesařská 321/1 v Havířově - Městě   
    s p. Františkem Danišem,  t.b. Tesařská 321/1, Havířov - Město pod  
    podmínkou, že nájemní smlouva bude se jmenovaným uzavřena  
    v souladu se Zásadami statutárního města Havířova pro uzavírání  
    nájemních smluv k obecním bytům v domě na ul. Tesařská 321/1  
    v Havířově-Městě     
 
2. uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 19  o vel. 1+2 se  
    smluvním nájemným ve výši sazby schválené radou města pro  
    příslušné období v domě na ul. Marie Pujmanové 1120/20  
    v Havířově-Šumbarku s p. Danielou Vašulínovou,  
    t.b. Marie Pujmanové 1120/20, Havířov - Šumbark pod podmínkou,  
    že nájemní smlouva bude se jmenovanou uzavřena v souladu s  
    platnými Zásadami 
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5819/89RM/2014 - Výkup pozemku v k.ú. Bludovice – paní Lucie Hálková_________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e   
   
Zastupitelstvu města Havířova  
neschválit výkup  pozemku parc.č. 1270/1, orná půda  
o výměře 4 305 m2, kat. území Bludovice od paní Lucie Hálkové,  
bytem Havířov-Šumbark, Marie Pujmanové 1134/13,  

 
 
5820/89RM/2014 - Výkup pozemků k. ú. Bludovice, parc. č. 912/4 a 916/4,  část ul. Luční_____      
  

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit výkup pozemků k.ú. Bludovice, parc. č. 912/4, vodní plocha, o výměře 
313 m2, a parc. č. 916/4  ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 682 m2,  
zastavěných  zpevněnou  a  nezpevněnou částí  místní komunikace ul. Luční,   
prodávající: manž. Ing. Václav Kantor a Marie Kantorová,  
                    bytem U Stružníku  515/19 Havířov – Bludovice,    
kupní cena: dle znaleckého posudku, a to za zpevněnou část  
                   o výměře 838 m2 kupní cenu 332,25 Kč/m2, tj. 278.426,- Kč,  
                   za nezpevněnou část o výměře 157 m2,  kupní  
                   cenu 282,41 Kč/m2, tj.  44.338,-Kč, kupní cena  
                   činí celkem 322764,-Kč.                              

 
 
5821/89RM/2014 - Zvýšení nájemného za užívání pozemku______________________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e     
 
úpravu nájemného za užívání pozemků parc.č. 2592/35 o výměře 6 m2, parc.č. 
2592/36 o výměře 18 m2 a parc.č. 2887/3 o výměře 130 m2,  
kat . území Bludovice , celková výměra 154 m2 ve vlastnictví pana  
Ing. Vladislava Bubíka, bytem Havířov-Životice, Na Dolanech 93/1   
z 25,- Kč/m2/rok  na 40,- Kč/m2/rok dle platného cenového výměru  
MF č. 01/2014, celkem tedy na částku 6 160,- Kč/ročně od 1.10.2014 s tím, že 
statutární město Havířov uhradí současně panu Ing. Vladislavu Bubíkovi  podle 
NOZ § 2991 bezdůvodné obohacení v celkové  
výši 6 353,- Kč zpětně od ledna 2012 
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p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem dodatku č.1  
k nájemní smlouvě č. 1005/OSM/08  

 
                                                                                                        Z: vedoucí OSM 
                                                                                                        T: 31.12.2014 
 
 
5822/89RM/2014 - Záměr pronájmu části nemovité věci________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr pronájmu části nemovité věci – místnosti o výměře 19,72 m2 v suterénu 
obytného domu na ul. Ostrovského 22, Havířov-Město,  
p. Romanu Kocurovi, jako sklad pro vlastní potřebu 

 
 
5823/89RM/2014 - Pronájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání  
                                na Dlouhé tř. 470/17, Havířov-Město________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
pronájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové 
výměře 575,34 m2 v objektu bývalé jídelny na Dlouhé tř. č. p. 470/17,  
Havířov-Město, spol. Prckův ráj s.r.o., IČ: 01762737, za podmínek: 
- účel: vybudování a provozování dětského zábavního centra 
- nájemné: 200,- Kč/m2/rok bez DPH za prostory zábavního centra  
  a banketku o výměře 482,03 m2 150,- Kč/m2/rok bez DPH za prostory  
  vstupu, sociálního zázemí o výměře 93,31 m2 
- doba nájmu: na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 
- hrazení měsíčních záloh za služby 
- uzavření smlouvy o budoucí nájemní smlouvě na dobu nejdéle tří  
  měsíců, t. j. do 15. 1. 2015 
- provedení rekonstrukce a oprav prostor na náklady nájemce 
- nájemce předloží pronajímateli doklady o provedených investicích;  
  náklady za rekonstrukci sociálního zázemí ve výši cca 110.000,- Kč  
  a elektroinstalaci ve výši cca 95.000,- Kč budou započteny  
  s nájemným – bude předmětem samostatného materiálu po dokončení  
  investic 
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5824/89RM/2014 - Pronájem části nemovité věci_______________________________________ 
        

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
pronájem části nemovité věci – místnosti o výměře 11,10 m2 v suterénu 
obytného domu na ul. K. V. Raise 8, Havířov-Město, p. Andree Zorychtové, 
jako sklad pro vlastní potřebu, za podmínek: 
- nájemné 100,- Kč/m2/rok bez DPH 
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 

 
  
5825/89RM/2014 - Výsledek veřejné soutěže__________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e    n a    v ě d o m í 
 
nabídku do veřejné soutěže p. č. 7/OSM/2014 – na pronájem části nemovité 
věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové výměře 29,60 m2 v přízemí 
obytného domu ul. Fibichova 23, Havířov-Město, podanou spol.  
Vodafone Czech Republic a.s. 
 
s c h v a l u j e 
 
uzavření nájemní smlouvy na část nemovité věci – prostor sloužící k podnikání 
o celkové výměře 29,60 m2 v přízemí obytného domu ul. Fibichova 23, 
Havířov-Město, se spol. Vodafone Czech Republic a.s.,  
IČ: 25788001, za podmínek: 
- nájemné  9.000,- Kč/m2/rok bez DPH 
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 10. 2014 
- platba nájmu a záloh za služby měsíčně  
- účel: prodejna Vodafone 
- stavební úpravy prostor provede nájemce na vlastní náklady bez nároku  
  na finanční vyrovnání po ukončení nájmu 

 
 
5826/89RM/2014 - Žádosti o souhlas s podnájmem prostoru sloužícího k podnikání 
                                Žádosti o souhlas s umístěním sídla společnosti________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. podnájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání  
    o výměře 127,13 m2 v přízemí budovy zdravotního střediska  
    na ul. Generála Svobody 24, Havířov-Šumbark, nájemci  
    spol. Larine Europe s.r.o., IČ: 02335981, a to místnost o výměře 24 m2  
    pro spol. Larine, s.r.o., IČ: 45858411, jako kancelář, za podmínek  
    shodných s nájemní smlouvou 
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2. podnájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání  
    o celkové výměře 64,04 m2 v 1. poschodí zdravotního střediska  
    ul. Studentská 26, Havířov-Podlesí, nájemkyni p. Jolaně Raszkové,  
    IČ: 70962448, a to část o výměře 32,02 m2 pro p. Zuzanu Přibylovou,  
    IČ: 75046644, jako zubní laboratoř, za podmínek shodných s nájemní  
    smlouvou 
 
3. podnájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání  
    o celkové výměře 115,47 m2 ve 2. poschodí části H objektu Radnice,  
    Svornosti č. p. 86/2, Havířov-Město, nájemci MUDr. Vilému  
    Herokovi, IČ: 49591720, pro spol. Stomatologická ordinace  
    Svornosti 2 s.r.o., sídlo: Havířov, zast. jednatelem MUDr. Vilémem  
    Herokem, za podmínek shodných s nájemní smlouvou 
 
4. umístění sídla společnosti Stomatologická ordinace Svornosti 2 s.r.o.  
    v části nemovité věci - prostoru sloužícího k podnikání o celkové  
    výměře 115,47 m2 ve 2. poschodí části H objektu Radnice,  
    Svornosti č. p. 86/2, Havířov-Město, po dobu trvání podnájemního  
    nebo nájemního vztahu 
 
5. umístění sídla společnosti Střední odborné učiliště „BARON  
    SCHOOL“ spol. s r.o., IČ: 47154136, v části nemovité věci - prostoru  
    sloužícího k podnikání o celkové výměře 3.187,63 m2  
    ul. Mánesova 1102/1, Havířov-Město, po dobu trvání nájemního vztahu 

 
  
5827/89RM/2014 - Souhlas zřizovatele k pronájmům části nemovité věci__________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. Základní škole Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres  
    Karviná, IČ: 48805475, pronájem části nemovité věci v budově školy,  
    p. Jánu Kojdovi, IČ: 01890131, za podmínek: 
    - účel: školní bufet se zákazem prodeje tabákových a alkoholických   
      výrobků 
    - výměra prostor:  17,33 m2  
    - doba nájmu: na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou  
      od 15. 10. 2014 
    - nájemné:  200,- Kč/m2/rok 
    - v červenci a srpnu bude bufet uzavřen a nájemce nebude hradit  
      nájemné a platby za služby 
    - hrazení paušálních měsíčních plateb za služby 
 
2. Základní škole Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná,  
    IČ: 70958165, pronájem části nemovité věci - pozemku v areálu školy  
    parc. č. 690/3, k. ú. Šumbark, p. Zuzaně Škutové, bytem  
    Jarošova 1194, Havířov-Šumbark, za podmínek: 
    - účel: zahrada 
    - výměra pozemku: 500 m2  
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    - doba nájmu: na dobu neurčitou od 1. 12. 2014 s tříměsíční výpovědní  
       lhůtou 
    - nájemné: 1,40 Kč/m2/rok 
    - hrazení zálohové platby za odběr vody 

 
 
5828/89RM/2014 - Doplnění usnesení č. 5792/89RM/2014 - Určení ověřovatele zápisu  
                                pro 89. schůzi RMH, konanou dne 1.10.2014__________________________ 
 

Rada města Havířova  
  
s c h v a l u j e  
 
doplnění usnesení č. 5792/89RM/2014 – Určení ověřovatele zápisu  
pro 89. schůzi RMH, konanou dne 1.10.2014 
 
u r č u j e  
 
jako druhou ověřovatelku zápisu z 89. schůze Rady města Havířova,  
konané dne 1.10.2014 od bodu 32. schváleného programu RMH             
                                                              

Alici HEGYI 
 
  
5829/89RM/2014 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období  
                                leden – srpen 2014________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období  
leden – srpen 2014, dle důvodové zprávy a příloh. 

 
 
5830/89RM/2014 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e    
 
rozpočtové opatření č. 97. - 98. dle důvodové zprávy a příloh, 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
vzít na vědomí rozpočtové opatření č. 97. - 98. dle důvodové zprávy a příloh. 
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5831/89RM/2014 - Pořadí naléhavosti žadatelů o byty v Domech s pečovatelskou službou    
                                v majetku statutárního města Havířova od 01.11.2014 do 30.04.2015 a    
                                doplnění pořadníku žadatelů o byty zvláštního určení (bezbariérové  
                                byty) pro rok 2014________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1) pořadí naléhavosti žadatelů o byty v Domech s pečovatelskou službou  
    v majetku statutárního města  Havířova od 01.11.2014 do 30.04.2015  
    dle přílohy č. 1 
 
2) doplnění pořadníku žadatelů o byty zvláštního určení (bezbariérové  
    byty) pro rok 2014 dle přílohy č. 2 

 
 
5832/89RM/2014 - Podání žádosti o udělení nadačního příspěvku na zpracování  
                                dokumentace na rozšíření expozice „Historie psaná uhlím“ SD Havířov   
                                z Nadace Landek_________________________________________________   
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
podání  žádosti  o  udělení nadačního příspěvku ve výši 300 000 Kč na 
zpracování dokumentace na rozšíření expozice „Historie psaná uhlím“  
SD Havířov  z Nadace Landek   
 
p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj  Ing. Pavola Jantoše podpisem 
žádosti o dotaci  a ostatních nezbytných dokumentů k vyřízení žádosti 

 
Z: vedoucí OSR  
T: 15. 10. 2014 

 
 
5833/89RM/2014 - Předložení dílčího projektu „Zóna Šumbark II Za Teslou - 5. etapa“   
                                v rámci Integrovaného plánu rozvoje města „Zóna Šumbark II Za Teslou“  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
předložení dílčího projektu „Zóna Šumbark II Za Teslou – 5. etapa“ v rámci 
Integrovaného plánu rozvoje města „Zóna Šumbark II Za Teslou“ do 
Integrovaného operačního programu NUTS II Moravskoslezsko  
2007-2013 dle důvodové zprávy 
 
 



 
 

USNESENÍ 
z 89. schůze Rady města Havířova 

konané dne 1.10.2014 
 

27 

p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem předloženého dílčího 
projektu a ostatních dokumentů nezbytných k předložení dílčího projektu 

 
 
5834/89RM/2014 - Služby poradenského centra KHAMORO – žádost o prodloužení  
                                stávajícího individuálního  projektu obce z OP LZZ 3.2_________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
předložení žádosti o prodloužení stávajícího individuálního projektu „Služby 
poradenského centra KHAMORO“  
reg. č. CZ.1.04/3.2.00/55.00010  z OP LZZ 3.2  dle důvodové zprávy 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem žádosti  
o prodloužení stávajícího individuálního projektu a dokumentů nezbytných 
k předložení žádosti 

 
 
5835/89RM/2014 - Dodatek č. 3 ke Smlouvě o realizaci Integrovaného plánu rozvoje  
                                statutárního města Havířov „Přitažlivé město Havířov“_________________ 
        

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o realizaci Integrovaného plánu rozvoje 
města – „Přitažlivé město Havířov“ s Regionální radou regionu soudržnosti 
Moravskoslezsko dle příloh 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem Dodatku č. 3  
ke Smlouvě o realizaci Integrovaného plánu rozvoje města 

 
          Z: vedoucí OSR 
          T: říjen 2014  
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5836/89RM/2014 - Zpráva ze služební cesty do Ustroně v Polsku dne 28.-29.8.2014__________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a  v ě d o m í 
 
zprávu ze služební cesty do Ustroně v Polsku dne 28.-29.8.2014  
dle důvodové zprávy.  

 
  
5837/89RM/2014 - Společný nákup elektrické energie a zemního plynu na rok 2015  
                                – vyhodnocení nákupu na Českomoravské komoditní burze Kladno______  
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
výsledek nákupu na Českomoravské komoditní burze Kladno komodit 
elektrická energie a zemního plynu pro rok 2015, a to: 
Elektrická energie 
- v hladině nízkého napětí  1 010,- Kč/MWh 
- v hladině vysokého napětí  1 067,- Kč/MWh 
Zemní plyn 
- v hladině maloodběru     710,- Kč/MWh 
- v hladině velkoodběru     711,- Kč/MWh 

 
 
5838/89RM/2014 - OŘ/55/OIV/14 - „Centrum dopravní výchovy, dětské dopravní hřiště“ 
                                 – rozhodnutí o námitkách_________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
obsah námitek stěžovatele Beskydská stavební, a.s., IČO: 28618891, proti 
rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení č. 
OŘ/55/OIV/14 - „Centrum dopravní výchovy, dětské dopravní hřiště“ ve znění 
přílohy č. 1 
 
v y h o v u j e 
 
námitkám stěžovatele Beskydská stavební, a.s., IČO: 28618891, proti 
rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení  
č. OŘ/55/OIV/14 - „Centrum dopravní výchovy, dětské dopravní hřiště“ 
z důvodů uvedených v příloze č. 2 
 
r u š í  
 
usnesení č. 5760/87RM/2014 ze dne 10.9.2014 týkající se vyloučení společnosti 
Beskydská stavební, a.s., IČO: 28618897,  pro nesplnění kvalifikace 
v požadovaném rozsahu, výběru nejvhodnější nabídky a pořadí ostatních 



 
 

USNESENÍ 
z 89. schůze Rady města Havířova 

konané dne 1.10.2014 
 

29 

uchazečů u veřejné zakázky OŘ/55/OIV/14 - „Centrum dopravní výchovy, 
dětské dopravní hřiště“ 
 
r o z h o d l a  
 
o novém posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku OŘ/55/OIV/14 - 
„Centrum dopravní výchovy, dětské dopravní hřiště“ 
 
j m e n u j e  

 
pro nové posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku OŘ/55/OIV/14 - 
„Centrum dopravní výchovy, dětské dopravní hřiště“ tyto členy hodnotící 
komise včetně náhradníků: 

 
člen                                                                   náhradník  
1. Ing. Eduard Heczko                            Bc. Daniel Pawlas 
2. Ing. Miloš Klimeš                                     Ing. Kateřina Mikulová   
3. Ing. Lenka Krejčová                                  Mgr. Marek Vlachopulos 
4. Ing. Petr Boháček                                       Ing. Vladislav Varmuža 
5. Bc. Alena Kleinbauerová   Lucie Jonsztová, DiS. 

     poradce:  zástupce VIOLETTE, s.r.o. 
 
p o v ě ř u j e 
 
hodnotící komisi posouzením kvalifikace uchazečů v rozsahu ust. § 59 a násl. 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 
 
u k l á d á  
 
zaslat rozhodnutí Rady města Havířova společnosti VIOLETTE, s.r.o., IČO: 
29242126,  k zajištění dalšího postupu v zadávacím řízení 

 
Z: vedoucí OIV 

          T: 1. 10. 2014 
 
  
5839/89RM/2014 - Přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje  
                                pro rok 2014 na zabezpečení akceschopnosti jednotek sboru  
                                dobrovolných hasičů statutárního města Havířov______________________ 
 

Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e 
 
přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje  
pro rok 2014 na zabezpečení akceschopnosti jednotek sboru dobrovolných 
hasičů statutárního města Havířov v celkové výši 22.000,- Kč 
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p o v ě ř u j e 
 
Ing. Zdeňka Osmanczyka, primátora statutárního města Havířov, podpisem 
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 

 
                                    Z: vedoucí KP  
                         T:  30.10.2014 
 
 
5840/89RM/2014 - Zpráva z pracovní cesty do Prahy ve dnech 04. 09. – 06. 09. 2014_________   
      

Rada města Havířova 
 
b e r e  n a  v ě d o m í  
 
zprávu z pracovní cesty Ivany Kožmínové, členky Zastupitelstva  
města Havířova a Lucie Gorecké, DiS., referenta oddělení dotací  
a volnočasových aktivit, do Prahy, která se uskutečnila  
ve dnech 04. – 06. září 2014 v rámci akce finále Odznaku  
všestrannosti Olympijských Vítězů 2014, dle důvodové zprávy 

 
 
5841/89RM/2014 - Energetické centrum Horní Suchá__________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e   
 
podání odvolání statutárního města Havířov proti vydanému územnímu 
rozhodnutí sp.zn. OÚHS/124/2014/Mi ze dne 26.5.2014 vydaného stavebním 
úřadem obce Horní Suchá, o umístění stavby „Energetické centrum Horní 
Suchá“ dle rozpravy RMH k tomuto bodu 
 
p o v ě ř u j e      
 
Ing. Zdeňka Osmanczyka, primátora statutárního města Havířov, podpisem 
odvolání proti územnímu rozhodnutí o umístění stavby“Energetické centrum 
Horní Suchá“ 
 

          Z: vedoucí OŽP 
          T: 10.10.2014 
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5842/89RM/2014 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova___________ 
 

Rada města Havířova  
  
b e r e   n a   v ě d o m í  
  
informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova, které budou 
řešeny v rámci pracovního pořádku Magistrátu města Havířova 

 
 
 
 
 
…………………………….....                                                 ...…..…….……………………... 
 
Ing. Zdeněk OSMANCZYK                                  Ing. Eduard HECZKO 
primátor města       náměstek pro ekonomiku  

a správu majetku  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UUU   SSS   NNN   EEE   SSS   EEE   NNN   ÍÍÍ   
z 90. schůze Rady města Havířova 

konané dne 22.10.2014 

 
v zasedací místnosti Rady města Havířova 

na Magistrátu města Havířova 
ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město 

ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Č.jed.    MMH/82 896/2014 
 
V Havířově dne 29.10.2014 
Zapsala: Vladimíra Mikulášová, referent oddělení kancelář primátora 
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PPŘŘEEHHLLEEDD  UUSSNNEESSEENNÍÍ 
přijatých na 90. schůzi Rady města Havířova, konané dne 22.10.2014 

 
5843/90RM/2014 - Určení ověřovatele zápisu pro 90. schůzi RMH, konanou dne 22.10.2014                                 
 
5844/90RM/2014 - Schválení ověření zápisu z 89. schůze Rady města Havířova 
 
5845/90RM/2014 - Schválení programu 90. schůze RMH, konané dne 22.10.2014 
 
5846/90RM/2014 - Kontrola plnění usnesení RMH 
 
5847/90RM/2014 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova I. 
 
5848/90RM/2014 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí  nájmu  

bytů 
 

5849/90RM/2014 - Rekonstrukce bytu č. 15 o velikosti 1+5 na ul. Mládí 22/1144  
v Havířově – Šumbarku, na dva byty o velikosti 1+2   
 

5850/90RM/2014 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova II. 
 
5851/90RM/2014 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Josef Klempár a Veronika Tipanová         
 
5852/90RM/2014 - Souhlas k umístění provozovny v obecním bytě - Maria Krečmerová         
 
5853/90RM/2014 - Přidělení jiných obecních bytů         
 
5854/90RM/2014 - Záměr prodeje pozemků k.ú. Dolní Suchá 
 
5855/90RM/2014 - Záměry pronájmu částí nemovitých věcí 

Záměr pronájmu části nemovité věci formou veřejné soutěže 
 
5856/90RM/2014 - Pronájem části nemovité věci 
 
5857/90RM/2014 - Prodej drobného dlouhodobého hmotného majetku             
 
5858/90RM/2014 - Udělení souhlasu s přijetím věcného daru příspěvkovou organizací  

zřízenou statutárním městem Havířov  
 
5859/90RM/2014 - Udělení souhlasu s podáním žádostí a přijetím účelových dotací  

poskytnutých MŠMT a Nadací Landek Ostrava 
 
5860/90RM/2014 - Pobyty žáků ZŠ se zaměřením na ekologickou výchovu – vyhlášení  

zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 
 
5861/90RM/2014 - Uzavření dodatků ke smlouvám o nájmech a výpůjčce nemovitostí s:  

Vysokou školou sociálně správní,Institutem celoživotního vzdělávání 
Havířov o.p.s. 
Vyšší odbornou školou DAKOL a Střední školou DAKOL o.p.s. 
Mateřskou školou MATEŘINKA s.r.o.  
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5862/90RM/2014 - Žádost o rozšíření účelu dotace na projekt "II. ročník Sympozia  
Havířovské nemocnice pro vznik galerie v přírodě" 

 
5863/90RM/2014 - Žádost o finanční podporu v rámci dotačního programu Podpora terénní  

práce pro rok 2015 
 
5864/90RM/2014 - Kronika města Havířova za rok 2013 
 
5865/90RM/2014 - Smlouva o výpůjčce dřevěných soch 
 
5866/90RM/2014 - Změna způsobu vytápění a likvidace plynové kotelny v budově  

ZŠ Kpt. Jasioka, Havířov-Prostřední Suchá – zrušení části usnesení 
 
5867/90RM/2014 - Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání  

Havířov o. p. s. – snížení nájmu nemovitostí 
           
5868/90RM/2014 - Dodávky tepelné energie - schválení podmínek zadávacího řízení 
 
5869/90RM/2014 - Stavba č. 8009 - „Park za KD Radost Havířov - Parkovací stání  

ul. V Parku a Sadová - LOKALITA 1“ - uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě  
o dílo č. 840/OIV/14  

               
5870/90RM/2014 - ZPŘ/54/OIV/14 - „Rekonstrukce komunikací ul. V Zátiší a ul. U Hájenky  

v Havířově - Podlesí“ (č. stavby 8056) – uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě  
o dílo č. 981/OIV/2014 
 

5871/90RM/2014 - Stavba č. 11020 „Rozšíření hřbitova v Havířově-Šumbarku včetně nové  
smuteční síně“ - dohoda o ukončení smlouvy o realizaci přeložky  
el. energie NN a souhlas s uzavřením smlouvy o realizaci přeložky VN 

           
5872/90RM/2014 - OŘ/49/OIV/14 - „Chodník podél komunikace I/11, Havířov – Těrlicko“  

(stavba č. 2093) – uzavření Dodatku č. 1 k SoD č. 959/OIV/2014 
    

5873/90RM/2014 - UŘ/1/OIV/14 - „Odkanalizování částí města Havířova – III. etapa,  
Životice, Prostřední Suchá - ul. Hornosušská a Protější“– uzavření 
Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 498/OIV/2014 
          

5874/90RM/2014 - UŘ/2/OIV/14 – Chodník Frýdecká 1. etapa“ (č. stavby 8013)-Dodatek č. 1 
 
5875/90RM/2014 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova  
 
5876/90RM/2014 - Smlouva č. 12131131 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního  

prostředí ČR na projekt „Odkanalizování části města Havířova – III. 
etapa“ v rámci Operačního programu Životní prostředí 

 
5877/90RM/2014 - Souhlas s podáním nabídky realizace případové práce v rámci veřejné  

zakázky „Případová práce s mladistvými uživateli návykových látek, popř. 
s jejich rodinami, adiktologické poradenství II“ 

 
5878/90RM/2014 - Souhlas zřizovatele s převodem finančních prostředků z rezervního fondu  

do fondu investičního Domova seniorů Havířov, příspěvková organizace a 
s pořízením hmotného investičního majetku 
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5879/90RM/2014 - Souhlas s podáním žádosti o nadační příspěvek Nadace Český hudební  
fond Městským kulturním střediskem Havířov 

 
5880/90RM/2014 - Souhlas s podáním žádosti o nadační příspěvek Nadace Bohuslava Martinů 

Městským kulturním střediskem Havířov 
 
5881/90RM/2014 - Informativní zpráva o výsledcích veřejnosprávních kontrol  
 
5882/90RM/2014 - Odkoupení výpočetní techniky zapůjčené Ministerstvem dopravy  
 
5883/90RM/2014 - Odprodej přebytečného majetku  
 
5884/90RM/2014 - Návrh na odepsání pohledávky 
 
5885/90RM/2014 - Doporučení komisí RMH  
 
5886/90RM/2014 - Poskytnutí půjčky 
 
5887/90RM/2014 - Poskytnutí odměn pro členy JSDH Havířov Město  

a JSDH Havířov Životice 
 
5888/90RM/2014 - Zpráva z pracovní cesty do Českého Krumlova 
             
5889/90RM/2014 - Smlouva č. 11093486 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního  

prostředí na projekt „Revitalizaci zeleně na území statutárního města 
Havířov“ v rámci Operačního programu Životní prostředí 

 
5890/90RM/2014 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova 
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UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ 
z 90. schůze Rady města Havířova, konané dne 22.10.2014  

 
5843/90RM/2014 - Určení ověřovatele zápisu pro 90. schůzi RMH, konanou dne 22.10.2014__ 
                                 

Rada města Havířova  
  
u r č u j e  
 
jako ověřovatele zápisu z 90. schůze Rady města Havířova,  
konané dne 22.10.2014                                                                           

        Vojtěcha KOZÁKA 
 
 
5844/90RM/2014 - Schválení ověření zápisu z 89. schůze Rady města Havířova_____________ 
 

Rada města Havířova  
 
b e r e   n a   v ě d o m í   
 
zprávy ověřovatelek zápisu z 89. schůze Rady města Havířova, konané  
dne 1.10.2014  

 
 
5845/90RM/2014 - Schválení programu 90. schůze RMH, konané dne 22.10.2014___________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
program 90. schůze Rady města Havířova, konané dne 22.10.2014  
dle upravené přílohy  

________________________________________________________________________________ 
 
5846/90RM/2014 - Kontrola plnění usnesení RMH_____________________________________ 
 

Rada města Havířova 
  
b e r e   n a   v ě d o m í   
  
zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova  
 
s c h v a l u j e 
 
prodloužení termínů splnění usnesení: 

 
5597/84RM/2014 „Rekonstrukce objektu LUNA na ul. Lidická“ - zahájení 

otevřeného řízení na podlimitní veřejnou zakázku na 
stavební práce  

5619/84RM/2014 Areál Merkur – zpracování záměru využití 
5732/87RM/2014 Změna v rejstříku škol a školských zařízení – zvýšení 

kapacity 



 
 

USNESENÍ 
z 90. schůze Rady města Havířova 

konané dne 22.10.2014 
 

6 

v y p o u š t í 
 

4927/73RM/2014 Návrh zajištění rekondičně-ozdravných pobytů v roce 
2014 

5021/75RM/2014 Zřízení pozemkové služebnosti 
5041/75RM/2014 Navýšení příspěvku na provoz ASTERIXU – středisku 

volného času, příspěvkové organizace 
5295/78RM/2014 Počet zaměstnanců MMH – veřejně prospěšné práce 
5413/80RM/2014 Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – 

„Ostatní dotace a dary“ - sportovní a mimosportovní 
kroužky havířovských středních škol a Havířovská liga 
středních škol      

5671/86RM/2014 Odběr a zneškodnění odpadu sesbíraného v rámci činnosti 
pracovníků na veřejně prospěšné práce - zadání veřejné 
zakázky malého rozsahu 

5675/86RM/2014 VZ/19/OIV/14 „Odkanalizování částí města Havířova – 
III. etapa, Životice Prostřední Suchá – ul. Hornosušská a 
Protější – TDI + BOZP“- uzavření Dodatku č. 1 
k Příkazní smlouvě č. 468/OIV/2014 

5678/86RM/2014 Podání žádosti o dotaci na projekt „Cyklostezka Havířov 
– Žermanická přehrada“ z Regionálního operačního 
programu NUTS II Moravskoslezsko 

5688/86RM/2014 OŘ/4/OSV/14 – „Rekondičně-ozdravné pobyty 
v Chorvatsku v r. 2015 – 2017“ – rozhodnutí o vyloučení 
uchazečů a o zrušení zadávacího řízení 

5713/87RM/2014 Prodloužení pronájmu pozemků  parc.č. 2219, 331/1, 
3704, 3726/1, k.ú. Havířov – město, parc.č. 2996/32,  
k.ú. Bludovice 

5715/87RM/2014 Zřízení věcného břemene ve prospěch spol. ČEZ 
Distribuce, a.s.          

5716/87RM/2014 Zřízení služebnosti ve prospěch spol. PODA a.s., oblast 
Generála Svobody 

5717/87RM/2014 Zřízení služebnosti ve prospěch spol. PODA a.s., k.ú. 
Havířov – město, k.ú. Bludovice           

5718/87RM/2014 Zřízení pozemkové služebnosti    
5744/87RM/2014 Podání žádosti o udělení nadačního příspěvku na akci 

„19. Setkání hornických měst a obcí ČR – Havířov 2015“ 
z Nadace Landek  

5755/87RM/2014 UŘ/1/OIV/14 - „Odkanalizování částí města Havířova – 
III. etapa, Životice, Prostřední Suchá - ul. Hornosušská a 
Protější“– uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo  
č. 498/OIV/2014        

5756/87RM/2014 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1337/OIV/2013 na 
stavbu č. 10018 - „Snižování spotřeby energie ZŠ 
Žákovská, Havířov“  

5758/87RM/2014 „Parkovací dům, Havířov – zajištění právní podpory  
a poradenství“ – Dodatek č.1   

5759/87RM/2014 „Sportovně rekreační areál, ul. Zemědělská, Dolní 
Datyně“ (č. stavby 13036) – Dodatek č. 1 

5760/87RM/2014 VZ/55/OIV/14 „Centrum dopravní výchovy, dětské 
dopravní hřiště – vyloučení uchazeče a rozhodnutí o 
výběru nejvhodnější nabídky        

5762/87RM/2014 Stavba č. 8009 - „Park za KD Radost Havířov - Parkovací 
stání ul. V Parku a Sadová - LOKALITA 1“ - uzavření 
Dodatku č. 1ke Smlouvě o dílo č. 840/OIV/14  

5779/87RM/2014 Poskytnutí finančního daru z fondu primátora města 
5793/89RM/2014 Schválení ověření zápisů z 87. a 88. schůze Rady města 

Havířova 
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5796/89RM/2014 Hodnocení činnosti ředitelů a poskytování odměn 
ředitelům příspěvkových organizací za 1. pololetí roku 
2014 

5806/89RM/2014 Žádost o snížení výší nájmů části nemovité věci 
Kinokavárny, Kinobaru a Klubu v objektu Kina Centrum 
- nájemce IAN PERFEKT, s.r.o.  

5808/89RM/2014 Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 
5814/89RM/2014 Povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí na třídu, ve 

které jsou zařazeny děti se zdravotním postižením od 
školního roku 2014/2015 

5832/89RM/2014 Podání žádosti o udělení nadačního příspěvku na 
zpracování dokumentace na rozšíření expozice „Historie 
psaná uhlím“ SD Havířov z Nadace Landek   

5835/89RM/2014 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o realizaci Integrovaného plánu 
rozvoje statutárního města Havířov „Přitažlivé město 
Havířov“ 

5838/89RM/2014 OŘ/55/OIV/14 - „Centrum dopravní výchovy, dětské 
dopravní hřiště“ – rozhodnutí o námitkách 

5841/89RM/2014 Energetické centrum Horní Suchá 
 
 
5847/90RM/2014 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova I._____________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
přidělení bytu příslušného čísla uvedeným žadatelům  
 
- č.1 o velikosti 0+1, na ulici Slezská 769/7 Havířov- Město  
   Rostislavu Fialovi 
- č.3 o velikosti 0+1, na ulici Dlouhá třída 1030/69 Havířov- Město  
   Milanu Tobolovi  
- č.1 o velikosti 1+1, na ulici Dělnická 563/18 Havířov- Město   
   Janu Gwuzdovi 
- č.9 o velikosti 1+1, na ulici Hlavní třída 230/72  Havířov- Město  
   Ing. Tomáši Richterovi 
- č.17 o velikosti 1+1 na ulici 1.máje 959/2   Havířov- Město  
   Radimu Svozilovi 
- č.11 o velikosti 1+2, na ulici Antala Staška 1086/1 Havířov- Město  
   Michalu Jurošovi  
- č.10 o velikosti 1+2 na ulici Karvinská 1182/2 Havířov – Město  
   Bc. Darje Tomaniecové 
- č.6 o velikosti 1+2, na ulici Tesařská 320/3, Havířov – Město  
   Haně Szopové 
- č.11 o velikosti 1+2, na ulici Mánesova 979/30, Havířov – Město  
   Stanislavu Šeligovi 
- č.8 o velikosti 1+2, na ulici Na Nábřeží 753/135, Havířov – Město  
  Lukáši Šponiarovi 
- č.5 o velikosti 1+2, na ulici Dlouhá třída 1203/40,  Havířov – Podlesí  
   Marii Fojtů 
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- č.3 o velikosti 1+2, na ulici Dlouhá třída 1144/91, Havířov – Podlesí  
   Jindřišce Vaculíkové  
- č.7 o velikosti 1+2, na ulici Mládí 1100/10, Havířov – Šumbark  
   Petru Vašíčkovi  
- č.12,o velikosti 1+3, na ulici Na Nábřeží 610/95, Havířov – Město  
   Kateřině Matějáškové  
- č.23 o velikosti 1+3,na ulici  Hlavní třída 229/74 , Havířov – Město  
   Michalu Burešovi 
- č.4 o velikosti 1+3., na ulici Uzavřená 1016/9 , Havířov – Město  
   Martinu Jurenkovi 
- č.35 o velikosti 1+3, na ulici Jaselská 1195/2, Havířov –Město  
   Soně Solecké  
- č.6 o velikosti 1+3, na ulici 1.máje 871/16, Havířov – Město  
   Martinu Wildtovi 
- č.12 o velikosti 1+3, na ulici Moskevská 1104/1e , Havířov – Město  
   Tereze Slováčkové 
- č.34 o velikosti 1+3, na ulici Nákupní 425/3 , Havířov – Šumbark  
   Šárce Pulkové 
- č.10 o velikosti 1+4, na ulici Komunardů 983/4 , Havířov – Město  
   Bc. Petře Ryškové 
- č.9 o velikosti 1+4, na ulici Slovanská 1219/2 , Havířov – Město  
   Bc. Michalu Petřekovi 
- č.63 o velikosti 0+1, na ulici Kubelíková 1316/10 , Havířov – Podlesí     
   Dominiku Kaločovi 
- č.2 o velikosti 0+1, na ulici Komunardů 982/2 , Havířov – Město  
   Ivaně Rýdlové 
- č.12 o velikosti 1+3, na ulici Na Nábřeží 715/103 , Havířov – Město  
   Petru Ondrušovi 
- č.24 o velikosti 1+3, na ulici Moravská 478/37 , Havířov – Šumbark  
   Žanetě Bogdanové 
- č.19 o velikosti 1+3, na ulici Akátová 459/3 , Havířov – Šumbark  
   Pavle Konečné 
- č.6 o velikosti 1+4, na ulici Moravská 429/27 , Havířov – Šumbark  
   Františku Vojtilovi 
- č.30 o velikosti 1+4, na ulici Akátová 458/1 , Havířov – Šumbark  
   Martinu Jurčíkovi 
 
p o v ě ř u j e 
 
MRA s.r.o., k uzavření nájemních smluv s výše uvedenými žadateli  

  
 Z: ředitel MRA s.r.o. 
 T: 1.11.2014 
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5848/90RM/2014 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí  nájmu  
bytů___________________________________________________________ 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města přidělených MRA, s.r.o.  
    jednotlivým nájemcům v období od  1.10.2014 a 15.10.2014  na  základě   
    samostatného usnesení rady města, dle přílohy č.1  
2. podání výpovědí  nájmu bytů v zastoupení MRA, s.r.o., dle přílohy č.2  
    z důvodu dluhu na nájemném nebo jiného porušení povinností nájemce 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
1. dohody o splátkách dlužného nájemného a služeb dle přílohy č. 3  
2. prominuté poplatky z prodlení dle přílohy č. 4 

 
 
5849/90RM/2014 - Rekonstrukce bytu č. 15 o velikosti 1+5 na ul. Mládí 22/1144  

v Havířově – Šumbarku, na dva byty o velikosti 1+2___________________   
 

Rada města Havířova  
  
s c h v a l u j e 
 
rekonstrukci bytu č. 15 o velikosti 1+5 v obytném domě na ul. Mládí 22/1144  
v Havířově – Šumbarku, na dva byty o velikosti 1+2      
 
u k l á d á  
 
realizaci rekonstrukce bytu č. 15 o velikosti 1+5 v obytném domě na ul. Mládí 
22/1144 v Havířově – Šumbarku, na dva byty velikosti 1+2 v nezbytném 
rozsahu              

                                                                                                  Z: ředitel MRA, s.r.o.  
T: 30.4.2015 

                                                                                                                                                           
 
5850/90RM/2014 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova II.____________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
přidělení bytu příslušného čísla uvedeným žadatelům  
 
- č.105, o velikosti 0+2, na ulici Střední 504/3 , Havířov – Šumbark  
   Zlatě Jaškové 
- č.6, o velikosti 1+2 II.Ktg., na ulici Dukelská 696/11d , Havířov – Šumbark  
   Petru Jenčovi 
- č.13, o velikosti 1+2, na ulici Beskydská 784/2 , Havířov – Město  
   Pavlu Gomolovi 
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- č.30, o velikosti 1+2, na ulici Opletalova 607/4 , Havířov – Šumbark  
   Petře Juříkové 
- č.16, o velikosti 1+2, na ulici Mládí 1100/10 , Havířov – Šumbark  
   Vojtěchu Schreiberovi 
- č.16, o velikosti 1+3, na ulici Jedlová 493/2 , Havířov – Šumbark  
   Blance Kopcové 
- č.5, o velikosti 1+3, na ulici Moravská 429/27 , Havířov – Šumbark  
   Karlu Malirzovi 
- č.27, o velikosti 1+3, na ulici Obránců míru 1193/10 , Havířov – Šumbark  
   Miroslavu Žigovi 
- č.14, o velikosti 1+5, na ulici Mládí 1143/20 , Havířov – Šumbark  
   Vilému Trojkovi 
- č.14, o velikosti 1+5, na ulici Heleny Malířové 1152/2 , Havířov – Šumbark  
   Martině Doležalové 
- č.2, o velikosti 0+1, na ulici K.V.Raise 1085/2 , Havířov – Město  
   Josefu Stambolidisovi 
- č.2, o velikosti 0+1, na ulici Gogolova 924/5 , Havířov – Město  
   Jolantě Tarabové 
- č.2, o velikosti 0+1, na ulici Česká 1199/1 , Havířov – Město  
   Alici Hegyi 
- č.3, o velikosti 0+1, na ulici 17.listopadu 1033/17 , Havířov – Město  
   Petru Jeřábkovi 
- č.33, o velikosti 0+1, na ulici Čelakovského 1594/2b , Havířov – Podlesí  
   Kateřině Navarové 
- č.5, o velikosti 1+2, na ulici Dlouhá třída 1044/61 , Havířov – Město  
   Renátě Hrabalové 
- č.39, o velikosti 1+2, na ulici Uzavřená 1014/13 , Havířov – Město  
   Marii Ptáčkové 
- č.8, o velikosti 1+2, na ulici Bludovická 759/1 , Havířov – Město  
   Ing. Jakubu Holiszovi 
- č.11, o velikosti 1+2, na ulici Slovanská 1222/5 , Havířov – Město  
   Jakubu Tomáškovi 
- č.8, o velikosti 1+2, na ulici Tolstého 940/3 , Havířov – Město  
   MUDr. Jiřímu Spilkovi, Martině Spilkové 
- č.15, o velikosti 1+2, na ulici Pavlovova 585/6 , Havířov – Město  
   Ivu Kocurovi 
- č.6, o velikosti 1+2, na ulici Klidná 795/13 , Havířov – Město 
   Ivě Kvochové 
- č.6, o velikosti 1+2, na ulici Zednická 317/8 , Havířov – Město  
   Ing. Lucii Přečkové 
- č.5, o velikosti 1+2, na ulici Studentská 1149/18 , Havířov – Podlesí  
   Pavlu Lukácsovi 
- č.6, o velikosti 1+3, na ulici Tolstého 939/5 , Havířov – Město  
   Milanu Latiokovi 
- č.8, o velikosti 1+3, na ulici Slovanská 1222/5 , Havířov – Město  
   Milanu Luckému 
- č.52, o velikosti 1+3, na ulici Krajní 1569/2 , Havířov – Podlesí  
   Mgr. Ottu Slavíkovi 
 - č.31, o velikosti 1+3, na ulici V.K.Klicpery 289/3 , Havířov – Šumbark  
   Lukáši Hečkovi 
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p o v ě ř u j e 
 
MRA s.r.o., k uzavření nájemních smluv s výše uvedenými žadateli  

  
  Z: ředitel MRA s.r.o. 
  T: 1.11.2014 
 
 
5851/90RM/2014 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Josef Klempár a Veronika Tipanová         
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
mimořádné přidělení třípokojového obecního bytu č. 2,  se smluvním 
nájemným ve výši sazby schválené radou města pro příslušné období, v domě 
na ul. Obránců míru 1193/10, Havířov-Šumbark, p. Josefu Klempárovi, t.b. 
Dukelská 695/11c, Havířov-Šumbark a p. Veronice Tipanové, t.b, Opletalova 
609/1, Havířov-Šumbark pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se 
jmenovanými uzavřena v souladu s platnými Zásadami      

 
 
5852/90RM/2014 - Souhlas k umístění provozovny v obecním bytě - Maria Krečmerová______         
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
umístění provozovny s předmětem podnikání Masérské, rekondiční a 
regenerační služby v obecním bytě č. 6 o vel. 1+2  v domě na ul. Balzacova 
1187/8 v Havířově – Podlesí, jehož nájemkyní je p. Maria Krečmerová, 
t. b. Balzacova 1187/8, Havířov – Podlesí, podnikající pod Maria Krečmerová, 
se sídlem Balzacova 1187/8, Havířov – Podlesí, IČO: 15420906    

 
      
5853/90RM/2014 - Přidělení jiných obecních bytů______________________________________         
 

Rada města Havířova 
 
n e s c h v a l u j e 
 
přidělení jiného standardního dvoupokojového obecního bytu se smluvním 
nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné 
období v lokalitě  Havířov-Šumbark  manž. Janu Žigovi a Mileně Žigové,  
t. b., Chrpová 536/2b, Havířov-Šumbark  
 
s c h v a l u j e 
 
přidělení jiného konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 26 o vel. 1+2 se 
smluvním   nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města  
pro příslušné období v domě na ul. Dlouhá třída 470/17 v Havířově-Městě 
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manž. Zdeňku Vávrovi a Ivaně Vávrové, t.b. Čelakovského 1594/2b,  
Havířov-Podlesí pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se jmenovanými 
uzavřena v souladu s platnými Zásadami a v době, kdy bude předmětný byt 
právně volný s tím, že nájemné bude hrazeno měsíčně 

 
 
5854/90RM/2014 - Záměr prodeje pozemků k.ú. Dolní Suchá____________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e   
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit záměr prodeje  části pozemku parc.č. 2759/7, ost.komunikace o 
výměře cca 2 632 m2 a pozemku  parc.č. 2759/8, ost. komunikace o výměře 55 
m2, celkem cca 2 687 m2, vše v kat. území Dolní Suchá společnosti Mölnlycke 
Health Care ProducerePak s.r.o. se sídlem Karviná – Nové Město, Na Novém 
poli 382/1, IČ: 02948231 za účelem výstavby průmyslového závodu pro výrobu 
zákaznických setů 

 
 
5855/90RM/2014 - Záměry pronájmu částí nemovitých věcí 

Záměr pronájmu části nemovité věci formou veřejné soutěže____________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání  
    o celkové výměře 62,44 m2 ve 3. nadzemním podlaží objektu zdravotního    
    střediska na Dlouhé tř. 1134/83 Havířov-Podlesí, spol. MUDr. Hučín s.r.o.,  
    IČ: 03435733, k poskytování služeb v oboru všeobecné praktické lékařství 
 
2. záměr pronájmu části nemovité věci – místnosti o výměře 12 m2 v suterénu  
    obytného domu na ul. Mozartova 11, Havířov-Město, p. Petře Staňkové,  
    jako sklad pro vlastní potřebu 
 
3. záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání  
    o celkové výměře 147,49 m2 v přízemí obytného domu ul. Dělnická 18,  
    Havířov-Město, formou veřejné soutěže, za podmínek: 
   1) Nájemné je stanoveno  v minimální výši 200,- Kč/m2/rok bez DPH  
       za výstavní a prodejní galerii, v minimální výši 1.200,- Kč/m2/rok bez DPH  
       k ostatním účelům.  
   2) Doba nájmu: na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.  
   3) Platba nájmu a záloh za služby měsíčně.  
   4) Účel nájmu není stanoven. V prostorách nesmí být umístěna herna. 
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p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem vyhlášky 
soutěže 

          Z: vedoucí OSM 
          T: 27. 10. 2014 
  
 
5856/90RM/2014 - Pronájem části nemovité věci_______________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
pronájem části nemovité věci – místnosti o výměře 19,72 m2 v suterénu 
obytného domu na ul. Ostrovského 22, Havířov-Město, p. Romanu Kocurovi, 
jako sklad pro vlastní potřebu, za podmínek: 
- nájemné 100,- Kč/m2/rok bez DPH 
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 

 
    
5857/90RM/2014 - Prodej drobného dlouhodobého hmotného majetku____________________             
 

Rada města Havířova 
 
b e r e    n a   v ě d o m í 
 
informaci o nabytém drobném dlouhodobém hmotném majetku po zemřelé 
 
s c h v a l u j e   
 
prodej polohovací postele v účetní ceně 11 880,- Kč příspěvkové organizací 
Sociální služby města Havířova, IČ: 60337583, sídlo: Havířov-Podlesí, 
Přemyslova 12, za dohodnutou kupní  cenu ve výši 1 980,- Kč 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy       

                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                    Z: vedoucí OSM 
                                                                                                    T: 31. 10. 2014 
 
 
5858/90RM/2014 - Udělení souhlasu s přijetím věcného daru příspěvkovou organizací  

zřízenou statutárním městem Havířov_______________________________  
 

Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 
 
s přijetím věcného daru příspěvkovou organizací města:  
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Městská knihovna Havířov, Svornosti 86/2 budova G, Havířov-Město  
(IČ: 00 60 12 50) 
 - v celkové výši 373,- Kč od Kateřiny Borowské, Moskevská 1E/1104,  
   736 01 Havířov-     Město – 77 ks knih, 7 ks CD-AV, 81 ks brožur 
 - v celkové výši 332,- Kč od Miroslavy Suškové, K Hájence 1871,  
   739 34 Šenov – 51 ks knih, 188 ks brožur, 42 ks periodik 

 
 
5859/90RM/2014 - Udělení souhlasu s podáním žádostí a přijetím účelových dotací  

poskytnutých MŠMT a Nadací Landek Ostrava_______________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 
 
s podáním žádostí a přijetím účelových dotací  příspěvkovými organizacemi 
města: 
 
1. Mateřská škola „U kamarádů“, Havířov-Podlesí Čelakovského 4/81240,    
    příspěvková organizace (IČ: 70 95 82 89) 
 
    poskytovatel: : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
    projekt: „Povídání jako hraní“ 
    předpokládaná výše dotace:…………………………….…cca 40 000,00 Kč 
    financování: v plné výši poskytovatelem dotace 
 
2. Mateřská škola Havířov-Město Lípová 15 (IČ: 65 89 07 01) 
 
    poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
    projekt: Hrátky s řečí 
    náklady projektu:…………………………………………...cca 74 725,00 Kč 
    předpokládaná výše dotace 80%…………………………   cca 59 989,00 Kč 
    financování spoluúčasti 20% z příspěvku na provoz……....cca 14 736,00 Kč 
 
3. Mateřská škola Havířov-Šumbark Moravská 14/404, příspěvková organizace 
    (IČ: 61 98 85 88) 
 
    poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
    projekt: „Povídám, povídám pohádku…dopředu i pozpátku“ 
    předpokládaná výše dotace  ……………………………….cca 59 550,00 Kč 
    financování: v plné výši poskytovatelem dotace 
 
4. Městská knihovna Havířov, Svornosti 86/2 budova G, Havířov-Město  
    (IČ: 00 60 12 50) 
 
    poskytovatel: Nadace Landek Ostrava 
    projekt: Výstava k 19. setkání hornických měst a obcí ČR 
    náklady projektu: …………………………………………..cca 60 000,00 Kč 
    předpokládaná výše dotace 50%: ………………………….cca 30 000,00 Kč 
    financování spoluúčasti 50% z příspěvku na provoz….……cca 30 000,00 Kč 
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5. Mateřská škola Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262 (IČ: 61 98 85 70) 
 
    poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
    projekt: „Zpívej si se mnou a hrej, přitom jazyk ohýbej“ 
    náklady projektu:……………………………………..…….cca 76 000,00 Kč 
    předpokládaná výše dotace 66%...........................................cca 50 000,00 Kč 
    financování spoluúčasti 34% z příspěvku na provoz………cca 26 000,00 Kč 

 
 
5860/90RM/2014 - Pobyty žáků ZŠ se zaměřením na ekologickou výchovu – vyhlášení  

zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu_________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu “Pobyty   
    žáků ZŠ se zaměřením na ekologickou výchovu“ s úpravou bodu 2 přílohy  
    č. 1 „Podmínky pobytů“, kde se tabulka s výběrem lokalit nahrazuje  
    kompletním Seznamem lokalit s vyhovující kvalitou ovzduší pro konání  
    ozdravných pobytů vydaným SFŽP 
 
     rozdělení předmětu plnění na části:  ne 
     následné zakázky (opce):   ne  
 
2. dílčí plnění:     ano 
    poskytnutí zálohy:    ne        
    čerpání dotace:    ano 
      
3. odeslání Výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace těmto zájemcům:  
 
   1. VÍTKOVICE TOURS s.r.o., Mírové náměstí 519/3d,  
       703 00 Ostrava-Vítkovice, IČO: 44743840 
   2. Eko-info centrum Ostrava, Chelčického 4, 702 00 Ostrava, IČO: 69610720 
   3. Čedok a.s., Na Příkopě 18, 111 35 Praha 1, IČO: 60192755,  
       korespondenční adresa: 30. dubna 2b, 729 93 Ostrava 
   4. REST WOOD s.r.o., Dolní Hejčínská 350/31, 779 00 Olomouc-Hejčín,  
       IČO: 28571681  
   5. Lázeňské pobyty, s.r.o., 9. května 797, 570 01 Litomyšl, IČO: 27478785 
   6. OLYMP Třebíč s.r.o., Eliščina 209/26, 674 01 Třebíč, IČO: 25321340,  
       korespondenční adresa: Penzion Školka, Léskové 548,  
                                              756 06 Velké Karlovice 
   7. Milan Novák, Klabalská I 4198, 760 01 Zlín, IČO: 48486175,  
       korespondenční adresa: Horský hotel Kyčerka, Pluskovec 788,  
       756 06 Velké Karlovice 
 
4. varianty nabídky:         ne 
 
5. dobu realizace veřejné zakázky: v období od února 2015 do dubna 2015  
                                                               a od listopadu 2015 do dubna 2016  
                                                               (11 turnusů)  
 
6. základní hodnotící kritérium:    nejnižší nabídková cena v Kč s DPH 
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7. základní kvalifikační předpoklady:         
    - v rozsahu § 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných  
      zakázkách, ve znění pozdějších předpisů – čestné prohlášení ne starší  
      90 dnů ke dni podání nabídky  
 
8. profesní kvalifikační předpoklady:  
    - výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, ne starší  
      90 dnů ke dni podání nabídky  
    - doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu  
      veřejné zakázky 
 
9. ekonomická a finanční způsobilost:       
     - čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou  
       zakázku 
 
10. technické kvalifikační předpoklady:      
      - seznam významných služeb (tj. zajištění ubytování a stravování)  
        poskytnutých uchazečem v posledních 3 letech, včetně min. 1 osvědčení  
        (referenčního listu) o poskytnutí služby uvedené v seznamu, jejímž  
        předmětem bylo zajištění min. 1 turnusu pro min. 50 dětí na jednom  
        turnusu 
      - osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci (vysokoškolský diplom  
        nebo vysvědčení nebo osvědčení o vzdělání a profesní životopis)  
        osob odpovědných za poskytnutí služby – výuky v rámci  
        environmentálního vzdělávání a výchovy, a to min. 2 osob (lektorů)  
        s pedagogickým vzděláním pro výuku přírodopisu nebo zeměpisu nebo  
        environmentálního vzdělávání 
       
11. ostatní podmínky zadávacího řízení:  
     - podmínky uvedené v příloze č. 1 tohoto materiálu 
     - požadavek na předložení pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti  
       za škodu s pojistným plněním v minimální výši 2.000.000,- Kč nejpozději  
       při podpisu smlouvy 
     - v případě zajištění služeb cestovní kanceláří nejpozději při podpisu této  
       smlouvy předložení dokladu o pojištění záruky pro případ úpadku cestovní  
       kanceláře  
 
12. jmenování členů Hodnotící komise, včetně náhradníků: 
 
     člen:  
     1. náměstek primátora pro sociální rozvoj   
     2. Ing. Dresslerová Martina 
     3. Ing. Kasalíková Marcela  
     4. Bc. Petra Gregorová 
     5. Ivana Kožmínová  
     6. Bc. Alena Kleinbauerová 
 
Náhradníci: Ing. Pavol Jantoš, Mgr. Dagmar Mertová, Poláčková Alena,  
                    Martynková Lucie, Mgr. Zdislav Krokosz 
 
13. způsob realizace zadávacího řízení:            listinná forma  
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5861/90RM/2014 - Uzavření dodatků ke smlouvám o nájmech a výpůjčce nemovitostí s:  
Vysokou školou sociálně správní,Institutem celoživotního vzdělávání 
Havířov o.p.s. 
Vyšší odbornou školou DAKOL a Střední školou DAKOL o.p.s. 
Mateřskou školou MATEŘINKA s.r.o._______________________________  

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. 
uzavření dodatku č. 3 smlouvy o nájmu nemovitosti ze dne 13. 7. 2010 
uzavřené mezi  statutárním městem Havířovem a Vyšší odbornou školou 
DAKOL a Střední školou DAKOL o. p. s., s účinností od 1. 11. 2014, který 
zahrnuje: 
čl. VI Další ujednání 
 
doplnění o nový bod 8: 
 
nájemce je povinen vznik pojistné události neprodleně oznámit pronajímateli  
a makléřské společnosti pojišťovny, které také zašle vyplněný formulář 
oznámení o škodě; v případě podezření ze spáchání trestného činu je 
odpovědný pracovník nájemce povinen přivolat Policii ČR a dále postupovat 
v souladu s pokyny vydanými makléřskou společností. 
 
Pokud nebude možné z jakéhokoliv důvodu ponechat poškozené věci do 
případné prohlídky likvidátorem pojišťovny, je povinností nájemce pořídit 
průkaznou fotodokumentaci  
a poškozené věci ponechat v úschově.  
 
2. 
uzavření dodatku č. 2 smlouvy o výpůjčce ze dne 15. 8. 2001 uzavřené mezi 
statutárním městem Havířovem a Mateřskou školou MATEŘINKA, s. r. o., 
s účinností od 1. 11. 2014, který zahrnuje: 
 
čl. V Hospodaření s vypůjčeným majetkem 
 
Původní znění: 
bod 2. 
Nemovitosti, které jsou předmětem výpůjčky, jsou vlastníkem pojištěny pro 
případ přírodní kalamity a vandalismu. Pojistnou událost se vypůjčitel zavazuje 
oznámit půjčiteli do 24 hodin od jejího zjištění. 
 
Nové znění: 
vypůjčitel je povinen vznik pojistné události neprodleně oznámit pronajímateli  
a makléřské společnosti pojišťovny, které také zašle vyplněný formulář 
oznámení o škodě; v případě podezření ze spáchání trestného činu je 
odpovědný pracovník nájemce povinen přivolat Policii ČR a dále postupovat 
v souladu s pokyny vydanými makléřskou společností. 
 
Pokud nebude možné z jakéhokoliv důvodu ponechat poškozené věci do 
případné prohlídky likvidátorem pojišťovny, je povinností vypůjčitele pořídit 
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průkaznou fotodokumentaci  
a poškozené věci ponechat v úschově.  
 
3. 
uzavření dodatku č. 6 smlouvy o nájmu nemovitostí ze dne 13. 12. 2007 
uzavřené mezi statutárním městem Havířovem a Vysokou školou sociálně 
správní, Institutem celoživotního vzdělávání Havířov o. p. s., s účinností od 1. 
11. 2014, který zahrnuje: 
 
čl. VII. Opravy a údržba 
 
doplnění o nový bod 8: 
 
nájemce je povinen vznik pojistné události neprodleně oznámit pronajímateli a 
makléřské společnosti pojišťovny, které také zašle vyplněný formulář oznámení 
o škodě; v případě podezření ze spáchání trestného činu je odpovědný 
pracovník nájemce povinen přivolat Policii ČR a dále postupovat v souladu 
s pokyny vydanými makléřskou společností. 
 
Pokud nebude možné z jakéhokoliv důvodu ponechat poškozené věci do 
případné prohlídky likvidátorem pojišťovny, je povinností nájemce pořídit 
průkaznou fotodokumentaci  
a poškozené věci ponechat v úschově.  
 

          Z: vedoucí OŠK 
          T:  listopad 2014 
 
 
5862/90RM/2014 - Žádost o rozšíření účelu dotace na projekt "II. ročník Sympozia  

Havířovské nemocnice pro vznik galerie v přírodě"____________________ 
 

Rada města Havířova  
 
b e r e    n a   v ě d o m í 
 
dopis a žádost o rozšíření účelu dotace Nemocnice s poliklinikou Havířov, 
příspěvková organizace, adresované Radě města Havířova ve věci dotace 
poskytnuté na projekt „II. ročník Sympozia Havířovské nemocnice pro vznik 
galerie v přírodě" 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
neschválit rozšíření účelu dotace na projekt "II. ročník Sympozia Havířovské 
nemocnice pro vznik galerie v přírodě" 
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5863/90RM/2014 - Žádost o finanční podporu v rámci dotačního programu Podpora terénní  
práce pro rok 2015_______________________________________________ 

 
Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit  

     1. podání žádosti o finanční podporu v rámci dotačního programu  
         Podpora terénní práce pro rok 2015 vyhlášený Radou vlády ČR  
         pro záležitosti romské menšiny ve spolupráci s Úřadem vlády ČR   
     2. finanční spoluúčast statutárního města Havířova ve výši minimálně 30 %,  
         tj. 94 483,- Kč na projekt „Předcházení sociálnímu vyloučení v Havířově“  
         v roce 2015  

uložit ekonomickému odboru zapracovat do rozpočtu města prostřednictvím 
návrhu úprav rozpočtu na rok 2015 ve výši schváleného podílu města na 
spolufinancování projektu finanční prostředky, a to za předpokladu, že projekt 
bude schválen poskytovatelem dotace. 

 
   
5864/90RM/2014 - Kronika města Havířova za rok 2013________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
text Kroniky města Havířova za rok 2013 dle přílohy č. 1 

 
 
5865/90RM/2014 - Smlouva o výpůjčce dřevěných soch_________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
uzavření smlouvy o výpůjčce dřevěných soch: „Děvčátko s vánočkou“, „Pastýř 
s pejskem“, „Zvonička – Anděl“, „Anděl“, „Muzikant s basou“, „Muzikant 
s houslemi“ a „Muzikant s bubnem“, zhotovených v rámci konání sochařského 
sympózia Havířovská lípa s novou tváří v letech 2012, 2013 a 2014 s Domovem 
seniorů Havířov, příspěvková organizace, IČ: 75 13 92 43, za účelem sochařské 
výzdoby dvorových částí středisek HELIOS a LUNA, a to na dobu neurčitou 
dle přílohy č. 1  

  Z: vedoucí OŠK 
                        T: říjen 2014 
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5866/90RM/2014 - Změna způsobu vytápění a likvidace plynové kotelny v budově  
ZŠ Kpt. Jasioka, Havířov-Prostřední Suchá – zrušení části usnesení______ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
změnu usnesení č. 4704/69RM/2013 ze dne 13. 11. 2013 takto: 
 
v části schvaluje, se vypouští:  
- bod č. 3 - ,,vybudování předávací stanice pro centrální zásobování teplem     
  v budově Základní školy Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední Suchá  

                                  Kpt. Jasioka 57 okres Karviná (IČ: 61 98 86 00) realizovanou společností  
                                  Havířovská teplárenská společnost, a. s., IČ: 61 97 47 06,  

  Konzumní 298/6a, Havířov-Šumbark“  
 
 
5867/90RM/2014 - Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání  

Havířov o. p. s. – snížení nájmu nemovitostí___________________________ 
           

Rada města Havířova 
 
b e r e    n a    v ě d o m í 
 
žádost o snížení nájmu nemovitostí Vysoké školy sociálně správní, Institutu 
celoživotního vzdělávání Havířov o. p. s., Havířov-Město, Vítězslava Nezvala 
801/1, IČ: 25 84 08 86  
 
n e s c h v a l u j e 
 
snížení nájmu nemovitostí Vysoké škole sociálně správní, Institutu 
celoživotního vzdělávání Havířov o. p. s., Havířov-Město, Vítězslava Nezvala 
801/1, IČ: 25 84 08 86 
 
u k l á d á 
 
oznámit rozhodnutí Rady města Havířova výše uvedené vysoké škole 

 
          Z: vedoucí OŠK 
          T: listopad 2014 
 
 
5868/90RM/2014 - Dodávky tepelné energie - schválení podmínek zadávacího řízení_________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
příspěvkové organizaci Základní škola Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední 
Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná, IČ: 61988600, podmínky zadávacího 
řízení na podlimitní veřejnou zakázku na „Dodávky tepelné energie“  
 



 
 

USNESENÍ 
z 90. schůze Rady města Havířova 

konané dne 22.10.2014 
 

21 

1. Druh zadávacího řízení - zjednodušené podlimitní řízení  
 
2. Seznam zájemců, kterým bude odeslána výzva o zahájení zadávacího řízení: 
    Dalkia Česká republika, a.s., Ostrava, IČ: 45193410 
    Havířovská teplárenská společnost, a.s., Havířov, IČ: 61974706 
    DISTEP a.s., Frýdek-Místek, IČ: 65138091 
    SYSTHERM s.r.o., Plzeň, IČ: 64830454 
    GANED energy s.r.o., Krnov, IČ: 25383647 
     
3. Základní hodnotící kritérium - nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH  
 
4. Složení hodnotí komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace  
    a posouzení a hodnocení nabídek takto: 
    člen (náhradník) 
    1. Mgr. Petra Židková (Mgr. Růžena Bajerová) 
    2. Alena Poláčková (Ing. Marcela Kasalíková) 
    3. Nikol Fikáčková (Ing. Radomír Kunz) 
    4. Bc. Alena Kleinbauerová  (Lucie Jonsztová, Dis.) 
    5. náměstek primátora pro sociální rozvoj (náměstek primátora  
        pro ekonomiku a správu majetku) 
 
5. Zadávací lhůtu 90 dnů 
 
6. Doplnění zadávacích podmínek o možnost zadavatele kdykoliv 
    zadávací řízení zrušit před uzavřením smlouvy. 

 
 
5869/90RM/2014 - Stavba č. 8009 - „Park za KD Radost Havířov - Parkovací stání  

ul. V Parku a Sadová - LOKALITA 1“ - uzavření Dodatku č. 2  
ke Smlouvě o dílo č. 840/OIV/14____________________________________  

               
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
1. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 840/OIV/14  čl. 3, odst. 1.3.  
    a Přílohy č. 1 této SOD stavebních prací za cenu -547 656,99 Kč bez DPH  
    (-662 664,96 Kč vč. DPH) v rozsahu dle Přílohy č. 1 
 
2. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 840/OIV/14  čl. 3, odst. 1.3.  
    a Přílohy č. 1 této SOD o dodatečné stavební práce za cenu 33 839,00 Kč  
    bez DPH (40 945,19 Kč vč. DPH) v rozsahu dle Přílohy č. 1 
 
3. uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 840/OIV/14 na provedení  
    Stavby č. 8009 - „Park za KD Radost Havířov - Parkovací stání ul. V Parku  
    a Sadová - LOKALITA 1“, v rozsahu tohoto usnesení.  
 
u k l á d á  
 
předložit k podpisu Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 840/OIV/14 ze dne 
21.08.2014 

     Z: vedoucí OIV 
                         T: 10/2014 
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5870/90RM/2014 - ZPŘ/54/OIV/14 - „Rekonstrukce komunikací ul. V Zátiší a ul. U Hájenky  
v Havířově - Podlesí“ (č. stavby 8056) – uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě  
o dílo č. 981/OIV/2014_____________________________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e    
 
1. změnu Seznamu předpokládaných subdodavatelů ve znění Přílohy č. 1 
 
2. uzavření Dodatku č.1ke Smlouvě o dílo č. 981/OIV/2014 ze dne 25.9.2014  
    v rozsahu bodu  1 tohoto  usnesení se společností AWT Rekultivace a.s.,  
    se sídlem Dělnická 41/884, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá,  
    IČO: 47676175 
    
u k l á d á  
 
předložit k podpisu Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 981/OIV/2014  
ze dne 25.9.2014 

                                                                                                 Z: vedoucí OIV 
          T: 11/2014 
 
 
5871/90RM/2014 - Stavba č. 11020 „Rozšíření hřbitova v Havířově-Šumbarku včetně nové  

smuteční síně“ - dohoda o ukončení smlouvy o realizaci přeložky  
el. energie NN a souhlas s uzavřením smlouvy o realizaci přeložky VN____ 

           
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. uzavření dohody o ukončení Smlouvy o realizaci přeložky distribučního  
    zařízení určeného k dodávce elektrické energie č. Z_S24_12_8120034358  
    se společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín IV – Podmokly,  
    Teplická 874/8, PSČ 405 02 Děčín,  
 
2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního  
    zařízení určeného k dodávce elektrické energie č. Z_S14_12_8120046850  
    (VN) se společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín IV – Podmokly,  
    Teplická 874/8, PSČ 405 02 Děčín,  
 
u k l á d á  
 
1. předložit k podpisu dohodu o ukončení smlouvy o realizaci přeložky  
    distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie  
           

Z: vedoucí OIV  
        T: 11/2014 
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2. předložit k podpisu smlouvu o smlouvě budoucí o realizaci přeložky  
    distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie (VN) 

           
Z: vedoucí OIV  

          T: 11/2014 
 
 
5872/90RM/2014 - OŘ/49/OIV/14 - „Chodník podél komunikace I/11, Havířov – Těrlicko“  

(stavba č. 2093) – uzavření Dodatku č. 1 k SoD č. 959/OIV/2014__________ 
    

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e    
 
1. rozšíření  předmětu Smlouvy o dílo č. 959/OIV/2014 dle Čl. III a Přílohy  
    č. 1 této SoD o dodatečné stavební práce na objektu SO 301  
    za cenu 130.923,60 Kč bez DPH (158. 417,56 Kč vč. DPH)  
    v rozsahu Přílohy č. 1 
 
2. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 959/OIV/2014 dle Čl. III a Přílohy  
    č. 1 této SoD ze stavebních objektů  SO 101 a SO 301 stavební práce  
    za cenu – 112.861,61 Kč bez DPH (- 136.562,55 Kč vč. DPH)  
    v rozsahu Přílohy č. 2 
 
3. změnu položkového rozpočtu ke Smlouvě o dílo č. 959/OIV/2014 související  
    s bodem 1 a 2 tohoto usnesení 
     
4. změnu Seznamu subdodavatelů ve znění Přílohy č. 3 
 
5. uzavření Dodatku č.1ke Smlouvě o dílo č. 959/OIV/2014 v rozsahu  
    bodů 1 až 3 tohoto usnesení se společností NOSTA, s.r.o, IČO: 47671416     
 
u k l á d á  
 
předložit k podpisu Dodatek č.1ke Smlouvě o dílo č. 959/OIV/2014   
ze  dne 1.9.2014 
 

                                                                                                  Z: vedoucí OIV 
           T: listopad 2014 
 
 
5873/90RM/2014 - UŘ/1/OIV/14 - „Odkanalizování částí města Havířova – III. etapa,  

Životice, Prostřední Suchá - ul. Hornosušská a Protější“– uzavření 
Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 498/OIV/2014_______________________ 
          
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e    
 
1. změnu Seznamu předpokládaných subdodavatelů ve znění Přílohy č. 1 
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2. uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo č. 498/OIV/2014 v rozsahu  
    bodu 1 tohoto usnesení se společností „Odkanalizování části města  
    Havířova – III. etapa - 2014“ (vedoucí společník: OHL ŽS, a.s., se sídlem  
    Burešova 938/17, 602 00 Brno – Veveří, IČO: 463 42 796 a společník  
    VHS plus, Vodohospodářské stavby, s.r.o., se sídlem tř. Masarykova 1197,  
    698 01 Veselí nad Moravou, IČO: 469 76 469) 
 
u k l á d á  
 
předložit k podpisu Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo č. 498/OIV/2014 ze dne 
25.6.2014 

                                                                                                  Z: vedoucí OIV 
          T: 11/2014 
 
 
5874/90RM/2014 - UŘ/2/OIV/14 – Chodník Frýdecká 1. etapa“ (č. stavby 8013)-Dodatek č. 1_ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e    
 
1. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 753/OIV/2014 a Přílohy č. 1 této SoD  
    o dodatečné stavební práce na stavebním objektu SO 1.1, SO 1.4, SO 301  
    a SO 402  za cenu 467 939,25  Kč bez DPH 566 206,49 Kč vč. DPH)  
    v rozsahu přílohy č. 1 
 
2. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č.  753/OIV/2014 a z Přílohy č. 1  
    této SoD stavebních prací na stavebních objektech SO 0, SO 1.1, SO 1.2,  
    SO 301 a SO 402 za cenu - 482 690,74,- Kč bez DPH (- 584 055,80 Kč  
    vč. DPH) v rozsahu přílohy č. 1 
  
3. změny položkového rozpočtu (Přílohy č. 1) ke Smlouvě o dílo  
    č. 753/OIV/2014 související s bodem 1 a 2 tohoto usnesení  
 
4. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 753/OIV/2014 na provedení  
    stavby č. 8013 „Chodník Frýdecká 1. etapa“ v rozsahu bodů 1 až 3  
    tohoto usnesení, se společností EUROVIA CS, a.s., IČ: 45274924 
 
u k l á d á  
 
předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 753/OIV/14  
ze dne 14.7.2014 

                          Z:  vedoucí OIV 
          T:  11/2014 
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5875/90RM/2014 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e    
 
rozpočtové opatření č. 99. – 103., dle důvodové zprávy a příloh, 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
vzít na vědomí rozpočtové opatření č. 99. – 103., dle důvodové zprávy a příloh. 

 
 
5876/90RM/2014 - Smlouva č. 12131131 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního  

prostředí ČR na projekt „Odkanalizování části města Havířova – III. 
etapa“ v rámci Operačního programu Životní prostředí________________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
uzavření Smlouvy č. 12131131 o poskytnutí podpory ze Státního fondu 
životního prostředí na projekt „Odkanalizování části města Havířova – III. 
etapa“ v rámci Operačního programu Životní prostředí v celkové výši 
2 924 178,00 Kč ve znění přílohy 

               
 
5877/90RM/2014 - Souhlas s podáním nabídky realizace případové práce v rámci veřejné  

zakázky „Případová práce s mladistvými uživateli návykových látek, popř. 
s jejich rodinami, adiktologické poradenství II“_______________________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
podání nabídky realizace případové práce v rámci veřejné zakázky „Případová 
práce s mladistvými uživateli návykových látek, popř. s jejich rodinami, 
adiktologické poradenství II“ příspěvkovou organizací města Sociální služby 
města Havířova, Přemyslova 1618/12, Havířov – Podlesí (IČ 60 33 75 83) 
v rámci projektu Moravskoslezského kraje „Specifické intervence pro mladistvé 
závislé na návykových látkách“, reg. č. CZ.1.04/3.1.00/A9.00016 
spolufinancovaného Operačním programem lidské zdroje a zaměstnanost. 
Navržená hodnota části veřejné zakázky je 249 000 Kč. 
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5878/90RM/2014 - Souhlas zřizovatele s převodem finančních prostředků z rezervního fondu  
do fondu investičního Domova seniorů Havířov, příspěvková organizace  
a s pořízením hmotného investičního majetku_________________________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
příspěvkové organizaci Domov seniorů Havířov, IČ 751 39 243,  
se sídlem Jaroslava Seiferta 14/1530, Havířov-Město  
1) převod částky 400 000 Kč z rezervního fondu do fondu investičního  
2) zapojení investičního fondu na financování investičních akcí: 
    a) Sprchovací hydraulický vozík – cca 200 tis. Kč vč. DPH / 2 ks. 
    b) Pojízdná zvedací židle – cca 200 tis. Kč vč. DPH / 1 ks 

 
           Z: ředitel DsH, p. o. 
           T: prosinec 2014 

 
 
5879/90RM/2014 - Souhlas s podáním žádosti o nadační příspěvek Nadace Český hudební  

fond Městským kulturním střediskem Havířov________________________ 
 

Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e   
 
podání žádosti o nadační příspěvek Nadace Český hudební fond se sídlem 
Besední 3, Praha 1 – Malá Strana, Městským kulturním střediskem Havířov,  
IČ: 00317985, ve výši dle důvodové zprávy na realizaci koncertních cyklů 
vážné hudby podzim 2014/jaro 2015 

 
 
5880/90RM/2014 - Souhlas s podáním žádosti o nadační příspěvek Nadace Bohuslava Martinů 

Městským kulturním střediskem Havířov____________________________ 
 

Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e   
 
podání žádosti o nadační příspěvek Nadace Bohuslava Martinů se sídlem  
Praha 8, Bořanovická 1779/14 Městským kulturním střediskem Havířov,  
IČ: 00317985, ve výši 5.000,-- Kč na realizaci koncertu vážné hudby  
„Jaro v tónech Bohuslava Martinů“ dne 20. 5. 2015 
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5881/90RM/2014 - Informativní zpráva o výsledcích veřejnosprávních kontrol_____________  
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
informativní zprávu o výsledcích veřejnosprávních kontrol provedených 
oddělením kontroly MMH ve třetím čtvrtletí roku 2014, dle přílohy č. 1.  

 
 
5882/90RM/2014 - Odkoupení výpočetní techniky zapůjčené Ministerstvem dopravy________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
odkoupení výpočetní techniky 18 ks viz Příloha č. 1, kterou má město do 
31.12.2014 zapůjčenou (Smlouva o poskytnutí IT služeb S-57-160/2007/37) 
Ministerstvem dopravy ČR, IČ: 66 00 30 08 pro zabezpečení výkonu přenesené 
působnosti státní správy při zabezpečení dopravně správních agend 
(„eTESTY“, „Centrální registr řidičů Eliška“), za cenu celkem 37 897,20 Kč 
včetně DPH dle Přílohy č. 1 od společnosti AutoCont CZ a.s. (IČ: 47 67 67 95) 
 
p o v ě ř u j e 
 
vedoucí organizačního odboru podpisem objednávky                                                                                                           
  

                                Z: vedoucí ORG 
                                           T: 15.11.2014 
 
 
5883/90RM/2014 - Odprodej přebytečného majetku____________________________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
odprodej přebytečného majetku:  
 
a) 6 ks notebooků IBM LENOVO THINKPAD SL5102847-Q3G pořízených  
    v 12/2010 (bez SW)  za cenu ve výši 2 838,- Kč vč. DPH osobám uvedeným 
    v Příloze č. 1 
b) 14 ks notebooků ACER TRAVEL MATE 5760G-2434G75Mnsk pořízených  
    v 12/2011 (bez SW) za cenu ve výši 4 443,- Kč vč. DPH osobám uvedeným  
    v Příloze č. 1 
c) 1 ks tablet MID Tablet Apple iPad 16 GB Cellural za cenu 3 611,- Kč 
    vč. DPH (bez SW a SIM) osobě uvedené v doplněné Příloze č. 1 
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p o v ě ř u j e 
 
vedoucí organizačního odboru podpisem smluv                                                                                                           
                                           

Z: vedoucí ORG 
                                           T: 15.11.2014 
 
 
5884/90RM/2014 - Návrh na odepsání pohledávky_____________________________________ 
 

Rada města Havířova 
  
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
plné uplatňování náhrady škody po Ing. Ladislavu Kodýtkovi ve výši 
2.703.713,01 Kč, která vznikla proplacením faktur za neprovedené práce na 
opravách veřejného osvětlení. Škoda bude uplatněna podle výsledku 
probíhajícího trestního řízení. 
 
s c h v a l u j e 
 
odepsání škody (pohledávky) ve výši 1.000 Kč vzniklé úhradou odvodu za 
porušení rozpočtové kázně – dokončení stavby „Havířov-Šumbark II. – 7. 
Etapa“ po termínu stanoveném v rozhodnutí o poskytnutí dotace, která byla 
realizována v rámci programu „Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 
2008“, protože nebylo zjištěno pochybení a odpovědnost konkrétního 
zaměstnance 

 
o d k l á d á  
 
projednání prominutí části pohledávky a její odepsání z účetnictví města: 
ve výši 25.000 Kč (Š 3/13), která vznikla úhradou odvodu do Národního fondu 
za porušení rozpočtové kázně při realizaci projektu „Vzdělávání 
v eGovernmentu v ORP Havířov“ ve výši 100.001,70 Kč (Š 4/13), která vznikla 
vrácením neoprávněně nárokovaných a proplacených výdajů Regionální radě 
regionu soudržnosti Moravskoslezsko při realizaci projektu „Rekonstrukce 
chodníku v parku Lučina podél ulice Na Nábřeží“  
 
d o p o r u č u j e 
 
projednat škody Š 3/2013 a Š 4/2013 znovu ve škodní komisi za účasti 
zaměstnanců odpovědných za realizaci předmětných projektů  
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5885/90RM/2014 - Doporučení komisí RMH__________________________________________  
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
doporučení komise životního prostředí RMH, které nebyly součástí 
předkládaných materiálů Radě města Havířova a způsob plnění těchto 
doporučení dle důvodové zprávy a přílohy 

 
 
5886/90RM/2014 - Poskytnutí půjčky________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
  
d o p o r u č u j e 
    
Zastupitelstvu města Havířova  
neschválit uzavření smlouvy o poskytnutí půjčky ve výši 10.000,- Kč s paní 
Bedřiškou Sýkorovou, bytem Havířov - Podlesí, Balzacova 1189/4 

                   
 
5887/90RM/2014 - Poskytnutí odměn pro členy JSDH Havířov Město  

a JSDH Havířov Životice__________________________________________ 
 

Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e  
 
poskytnutí odměn pro členy JSDH Havířov Město (viz. Příloha č. 1) dle návrhu 
Emanuela Došlíka, velitele JSDH Havířov Město a pro členy JSDH Havířov 
Životice (viz. Příloha č. 2) dle návrhu Mojmíra Stachury, velitele JSDH 
Havířov Životice, v souladu s přijatými „Zásadami pro odměňování členů 
jednotek sboru dobrovolných hasičů statutárního města Havířova“, schválenými 
Radou města Havířova usnesením číslo 992/16RM/2011 dne 22.6.2011                          
 
u k l á d á  
 
vyplatit odměny jednotlivým členům jednotek sboru dobrovolných hasičů  
dle přílohy č.1 a č.2 

          Z: vedoucí KP  
                          T: 30.11.2014 
 
 
5888/90RM/2014 - Zpráva z pracovní cesty do Českého Krumlova________________________ 
             

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
zprávu z pracovní cesty pověřené delegace ve dnech 26. – 28. září 2014  
na 18. Setkání hornických měst a obcí České republiky v Českém Krumlově 
dle důvodové zprávy 
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5889/90RM/2014 - Smlouva č. 11093486 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního  
prostředí na projekt „Revitalizaci zeleně na území statutárního města 
Havířov“ v rámci Operačního programu Životní prostředí______________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
uzavření Smlouvy č. 11093486 o poskytnutí podpory ze Státního fondu 
životního prostředí na projekt „Revitalizace zeleně na území statutárního města 
Havířov“ v rámci Operačního programu Životní prostředí v celkové výši 42 
602,04 Kč ve znění přílohy 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem Smlouvy č. 11093486 o 
poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního 
programu Životní prostředí 

 
 
5890/90RM/2014 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova___________ 
 

Rada města Havířova  
  
b e r e   n a   v ě d o m í  
  
informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova, které budou 
řešeny v rámci pracovního pořádku Magistrátu města Havířova 

 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………….....                                         ...…..…….……………………... 
 
Ing. Eduard HECZKO      Bc. Daniel PAWLAS 
náměstek pro ekonomiku      náměstek pro sociální rozvoj 
a správu majetku  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UUU   SSS   NNN   EEE   SSS   EEE   NNN   ÍÍÍ   
z 91. schůze Rady města Havířova 

konané dne 04.11.2014 

 
v zasedací místnosti Rady města Havířova 

na Magistrátu města Havířova 
ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město 

ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Č.jed.    MMH/89 251/2014 
 
V Havířově dne 04.11.2014 
Zapsala: Vladimíra Mikulášová, oddělení kancelář primátora 
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PPŘŘEEHHLLEEDD  UUSSNNEESSEENNÍÍ 
přijatých na 91. schůzi Rady města Havířova, konané dne 04.11.2014 

 
5891/91RM/2014 - Určení ověřovatele zápisu pro 91. schůzi RMH, konanou dne 04.11.2014                                 
 
5892/91RM/2014 - Schválení ověření zápisu z 90. schůze Rady města Havířova 
 
5893/91RM/2014 - Schválení programu 91. schůze RMH, konané dne 04.11.2014 
 
5894/91RM/2014 - Nastoupení náhradníka 
 
5895/91RM/2014 - Odprodej přebytečného majetku  
 
5896/91RM/2014 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova 
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UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ 
z 91. schůze Rady města Havířova, konané dne 04.11.2014  

 
5891/91RM/2014 - Určení ověřovatele zápisu pro 91. schůzi RMH, konanou dne 04.11.2014__ 
                                 

Rada města Havířova  
  
u r č u j e  
 
jako ověřovatele zápisu z 91. schůze Rady města Havířova,  
konané dne 04.11.2014                                                                           

  Bc. Daniela PAWLASE 
 
 
5892/91RM/2014 - Schválení ověření zápisu z 90. schůze Rady města Havířova_____________ 
 

Rada města Havířova  
 
b e r e   n a   v ě d o m í   
 
zprávu ověřovatele zápisu z 90. schůze Rady města Havířova, konané  
dne 22.10.2014  

 
 
5893/91RM/2014 - Schválení programu 91. schůze RMH, konané dne 04.11.2014___________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
program 91. schůze Rady města Havířova, konané dne 04.11.2014 dle návrhu  

 
 
5894/91RM/2014 - Nastoupení náhradníka____________________________________________ 
             

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
1. že dne 24.10.2014 zaniknul mandát člena Zastupitelstva města Havířova  
    paní Ladě Kalandříkové z volební strany ANO 2011 
2. že dne 24.10.2014 zaniklo postavení náhradníka za člena Zastupitelstva    
    města Havířova panu Marcelu Frenštátskému z volební strany ANO 2011 
 
o s v ě d č u j e 
 
že dnem 25.10.2014 se stala členkou Zastupitelstva města Havířova  
paní Mgr. Iva Georgiu z volební strany ANO 2011  
 
u k l á d á 
 
předat osvědčení o vzniku mandátu členky Zastupitelstva města Havířova  
paní Mgr. Ivě Georgiu  

          Z: vedoucí KP 
          T: 7.11.2014 
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5895/91RM/2014 - Odprodej přebytečného majetku____________________________________  
 

Rada města Havířova 
 
v y p o u š t í 
 
z usnesení č. 5883/90RM/2014 ze dne 22.10.2014 v části schvaluje text:  
„a 1 ks tablet MID Tablet Apple iPad 16 GB Cellural za cenu  
ve výši 3 611,- Kč (bez SW) a osobě uvedené v doplněné Příloze č. 1“ 
 
s c h v a l u j e  
 
odprodej přebytečného majetku:  
 
- 1 ks tablet MID Tablet Apple iPad 16 GB Cellural za cenu ve výši 3 611,- Kč  
   (bez SW)  
- 1 ks mobilní telefon MT iPhone 5 zn. Apple 32GB za cenu ve výši 5.985,- Kč 

                                obojí za cenu dle znaleckého posudku Technickým službám Havířov, a.s.  
                                IČ: 25375601 

 
p o v ě ř u j e 
 
vedoucí organizačního odboru podpisem smlouvy                                                                                                           
                                           

Z: vedoucí ORG 
                                           T: 11/2014 
 
 
5896/91RM/2014 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova___________ 
 

Rada města Havířova  
  
b e r e   n a   v ě d o m í  
  
informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova, které budou 
řešeny v rámci pracovního pořádku Magistrátu města Havířova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………….....                                          ...…..…….……………………... 
Ing. Eduard HECZKO      Bc. Daniel PAWLAS 
náměstek pro ekonomiku      náměstek pro sociální rozvoj 
a správu majetku  
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UUU   SSS   NNN   EEE   SSS   EEE   NNN   ÍÍÍ   
z 1. schůze Rady města Havířova 

konané dne 07.11.2014 

 
v zasedací místnosti Rady města Havířova  

na Magistrátu města Havířova 
ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město 

ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Č.jed.    MMH/91 679/2014 
 
V Havířově dne 11.11.2014 
Zapsala:    Vladimíra Mikulášová, referent oddělení KP 
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PP  ŘŘ  EE  HH  LL  EE  DD      UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
přijatých na 1. schůzi Rady města Havířova, konané dne 07.11.2014 

 
 
1/1RM/2014 - Zvolení ověřovatele 1. schůze RMH, konané dne 7.11.2014 
 
2/1RM/2014 - Zpráva o ověření zápisu z 91. schůze RMH, konané dne 04.11.2014 
 
3/1RM/2014 - Schválení programu 1. schůze RMH konané dne 07.11.2014, dle přílohy 
 
4/1RM/2014 - Pověření k provádění obřadů 
 
5/1RM/2014 - Souhlas s konáním ohňostroje 
 
6/1RM/2014 - OŘ/18/OIV/13 „Dopravní terminál Havířov“ – změna členů hodnotící komise 
                 
7/1RM/2014 - Schválení termínů schůzí Rady města Havířova 
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UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
z 1. schůze Rady města Havířova, konané dne 07.11.2014 

 
 
1/1RM/2014 - Zvolení ověřovatele 1. schůze RMH, konané dne 7.11.2014__________________ 
 

Rada města Havířova  
 
v o l í  
 
jako ověřovatele zápisu z 1. schůze Rady města Havířova, konané dne 07.11.2014 
p. Ing. Eduarda Heczka 

 
 
2/1RM/2014 - Zpráva o ověření zápisu z 91. schůze RMH, konané dne 04.11.2014___________ 
 

Rada města Havířova  
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
zprávu ověřovatele zápisu z 91. schůze Rady města Havířova, konané dne  
04.11.2014 

 
 
3/1RM/2014 - Schválení programu 1. schůze RMH konané dne 07.11.2014_________________ 
 

Rada města Havířova 
  
s c h v a l u j e 
 
předložený program 1. schůze Rady města Havířova, konané dne 07.11.2014,  
dle přílohy  

 
 
4/1RM/2014 - Pověření k provádění obřadů___________________________________________ 
               

Rada města Havířova 
 
p o v ě ř u j e  
 
pro funkční období 2014-2018 prováděním sňatečných obřadů 
Bc. Moniku Havlíčkovou 
PaedDr. Miladu Halíkovou 
Ing. Evu Šillerovou 
Ivanu Kožmínovou 
Róberta Masaroviče, MSc. 
Bc. Alenu Olšokovou 
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s t a n o v í 
 
pro funkční období 2014-2018 užívání závěsného odznaku se státním znakem ČR 
pro náměstky primátora a výše uvedené členy zastupitelstva při provádění 
sňatečných obřadů a pro tajemníka magistrátu při skládání státoobčanského slibu 
 
p o v ě ř u j e 
 
pro funkční období 2014 – 2018 prováděním obřadů vítání dětí a jubilejních 
manželských obřadů (např. zlaté svatby)  
Bc. Moniku Havlíčkovou 
PaedDr. Miladu Halíkovou 
Ing. Evu Šillerovou 
Ivanu Kožmínovou 
Róberta Masaroviče, MSc. 
Bc. Alenu Olšokovou 

_______________________________________________________________________________ 
 
5/1RM/2014 - Souhlas s konáním ohňostroje__________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
  
s o u h l a s í 
  
s provedením ohňostrojových prací v prostorách Centrálního parku  
v Havířově-Městě (naproti Společenského domu Reneta) dne 31.12.2014  
od 23.59 hodin, který pořádá Městské kulturní středisko Havířov 
 
p o v ě ř u j e 
 
tajemníka Magistrátu města Havířova vydáním souhlasu s provedením 
ohňostrojových prací pro řízení vedené před Obvodním báňským úřadem. 

 
          Z: tajemník  

T: 11/2014 
 

 
6/1RM/2014 - OŘ/18/OIV/13 „Dopravní terminál Havířov“ – změna členů hodnotící komise__ 
            

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
změnu usnesení č. 5431/80RM/2014 ze dne 4.6.2014  v části „ schvaluje“ takto: 
- bod  13. jmenování členů hodnotící komise včetně náhradníků za statutární město 
Havířov, zní nově: 
člen        náhradník 
Bc. Ivan Bureš    Ing. Eduard Heczko 
Bc. Josef Bělica    Ing. Radoslav Basel 
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p o v ě ř u j e  
 
Bc. Ivana Bureše, náměstka primátora pro hospodářský rozvoj, jednat za město  
o dalším průběhu projektu „Dopravní terminál Havířov“      
 
u k l á d á  
 
informovat administrátora veřejné zakázky „Dopravní terminál Havířov“  
o změně zástupců města v hodnotící komisi 

 
Z: vedoucí OIV  
T: 7.11.2014 

 
 
7/1RM/2014 - Schválení termínů schůzí Rady města Havířova___________________________ 
 

Rada města Havířova 
  
s c h v a l u j e  
 
tyto termíny schůzí Rady města Havířova: 
 
19.11.2014 
26.11.2014 

________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………….....                                     ...…..…….……………………... 
Bc. Daniel PAWLAS     Ing. Eduard H E C Z K O 
primátor města                                                           náměstek primátora   
                                                                            pro ekonomiku a správu majetku  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UUU   SSS   NNN   EEE   SSS   EEE   NNN   ÍÍÍ   
z 2. schůze Rady města Havířova 

konané dne 19.11.2014 

 
v zasedací místnosti Rady města Havířova  

na Magistrátu města Havířova 
ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město 

ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Č.jed.    MMH/92 730/2014 
 
V Havířově dne 25.11.2014 
Zapsala: Vladimíra Mikulášová, referent oddělení KP 
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PP  ŘŘ  EE  HH  LL  EE  DD      UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
přijatých na 2. schůzi Rady města Havířova, konané dne 19.11.2014 

 
 
  8/2RM/2014 - Zvolení ověřovatele 2. schůze RMH, konané dne 19.11.2014 
 
  9/2RM/2014 - Zpráva o ověření zápisu z 1. schůze RMH, konané dne 07.11.2014 
 
10/2RM/2014 - Schválení programu 2. schůze RMH konané dne 19.11.2014, dle přílohy 
 
11/2RM/2010 - Kontrola plnění usnesení 
 
12/2RM/2014 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí  nájmu bytů 
 
13/2RM/2014 - Záměr prodeje pozemků parc.č. 1451/3 a parc.č. 1452/11, k.ú. Šumbark 
 
14/2RM/2014 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 3668, k.ú. Havířov - město 
 
15/2RM/2014 - Prodej pozemku parc.č. 2054/2, k.ú. Bludovice 
 
16/2RM/2014 - Prodej pozemků společnosti Kulig a.s., k.ú. Havířov-město      
 
17/2RM/2014 - Prodej části pozemku parc.č. 4079/1, k.ú. Havířov-město 
 
18/2RM/2014 - Prodeje pozemků pod stavbami garáží, k.ú. Bludovice     
 
19/2RM/2014 - Výpůjčka a převod pozemků Moravskoslezskému kraji  
 
20/2RM/2014 - Výkup pozemku, k.ú. Bludovice – p. Miloš Riegr a Ladislav Riegr             
 
21/2RM/2014 - Vypořádání dokončených stok v rámci stavby  

„Odkanalizování Havířova  - městská část Dolní Datyně“ III. část 
 
22/2RM/2014 - Vypořádání dokončených stok v rámci stavby „Splašková kanalizace  

Skleníky Havířov“      
 
23/2RM/2014 - Majetkoprávní vypořádání  pozemků a staveb v k.ú. Prostřední Suchá, 

dotčených výstavbou obchodního centra Globus    
 
24/2RM/2014 - Záměr výpůjčky části pozemku parc.č. 4079/1, k.ú. Havířov-město 
 
25/2RM/2014 - Zřízení pozemkové služebnosti    
 
26/2RM/2014 - Zřízení věcných břemen ve prospěch spol. ČEZ Distribuce, a.s. 
 
27/2RM/2014 - Záměry pronájmu částí nemovitých věcí 
 
28/2RM/2014 - Pronájmy částí nemovitých věcí 
 
29/2RM/2014 - Souhlas zřizovatele k pronájmu části nemovité věci 
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30/2RM/2014 - Žádost o změnu podmínky nájemní smlouvy 
 
31/2RM/2014 - Zahraniční pracovní cesta ředitelky MŠ Čelakovského 
 
32/2RM/2014 - Žádost o prodloužení hudební produkce – „Půlnoční bohoslužba“ 
 
33/2RM/2014 - Udělení souhlasu s přijetím věcných a finančních darů příspěvkovými 

organizacemi zřízenými statutárním městem Havířov  
 
34/2RM/2014 - Udělení souhlasu s podáním žádostí a přijetím účelových dotací poskytnutých  

Ministerstvem kultury ČR,  Nadačním fondem VÍTKOVICE STEEL 
a Moravskoslezským krajem  

 
35/2RM/2014 - ZPŘ/54/OIV/14 - „Rekonstrukce komunikací ul. V Zátiší a ul. U Hájenky  

v Havířově - Podlesí“ (č. stavby 8056) – uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě  
o dílo č. 981/OIV/2014 

 
36/2RM/2014 - VZ/10/OIV/14 - „Přírodě blízká zahrada MŠ Balzacova - Havířov“  

(stavba č. 13061) – uzavření Dodatku č. 1 
 
37/2RM/2014 - Schválení cen pro podnikatele, kteří využívají systém pro nakládání  

s komunálním odpadem na území města Havířova na rok 2015 
 
38/2RM/2014 - Žádost Petra a Anny Maroszových o udělení výjimky při zřizování  

vyhrazeného parkovacího místa 
 
39/2RM/2014 - Žádost paní Taťány Kačalové o udělení výjimky při zřizování vyhrazeného  

parkovacího místa 
 
40/2RM/2014 - Souhlas s přijetím dotace a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu  

Regionální rady na projekt Chodník podél komunikace I/11, Havířov-Těrlicko 
 
41/2RM/2014 - Změny v zástupcích města v orgánech obchodních společností Městská realitní  

agentura, s.r.o. a ZÁMEK Havířov, s.r.o. 
 
42/2RM/2014 - Změny v zástupcích města v orgánech obchodních společností TSH a.s.  

a HTS, a.s. 
 
43/2RM/2014 - Změny v zástupcích města v orgánech obchodních společností s majetkovou  

účastí města 
 
44/2RM/2014 - Delegace zástupců statutárního města Havířova na valné hromady obchodních  

společností s majetkovou účastí města 
 
45/2RM/2014 - Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady – zápis z kontroly hospodaření  

za období leden – srpen 2014 
 
46/2RM/2014 - Žádost o udělení souhlasu s přijetím nadačního příspěvku ,,Nadace Český  

hudební fond“ Městským kulturním střediskem Havířov, příspěvkovou 
organizací statutárního města Havířov  
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47/2RM/2014 - Určení zastupitele pro spolupráci na pořizování územního plánu Havířov 
a jeho změn 

 
48/2RM/2014 - Změny v povodňové komisi   
 
49/2RM/2014 - Nákup notebooků pro členy Rady a Zastupitelstva města Havířova v roce 2014 
 
50/2RM/2014 - Termíny schůzí Rady města Havířova a zasedání Zastupitelstva města  

Havířova do konce roku 2014 a v roce 2015                                 
 
51/2RM/2014 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova 
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UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
z 2. schůze Rady města Havířova, konané dne 19.11.2014 

 
 
  8/2RM/2014 - Zvolení ověřovatele 2. schůze RMH, konané dne 19.11.2014________________ 
 

Rada města Havířova  
 
v o l í  
 
jako ověřovatelku zápisu z 2. schůze Rady města Havířova, konané dne 19.11.2014 

 
Bc. Alenu OLŠOKOVOU 

 
 
  9/2RM/2014 - Zpráva o ověření zápisu z 1. schůze RMH, konané dne 07.11.2014___________ 
 

Rada města Havířova  
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
zprávu ověřovatele zápisu z 1. schůze Rady města Havířova, konané dne  
07.11.2014 

 
 
10/2RM/2014 - Schválení programu 2. schůze RMH konané dne 19.11.2014________________ 
 

Rada města Havířova 
  
s c h v a l u j e 
 
předložený program 2. schůze Rady města Havířova, konané dne 19.11.2014,  
dle přílohy  

 
 
11/2RM/2014 - Kontrola plnění usnesení_____________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
  
b e r e   n a   v ě d o m í   
  
zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova  
 
s c h v a l u j e 
 
prodloužení termínů splnění usnesení: 

 
5000/75RM/2014 VZ/01/MP/14 – Revitalizace městského kamerového 

dohlížecího systému – vyhlášení zadávacího řízení 
5857/90RM/2014 Prodej drobného dlouhodobého hmotného majetku            
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v y p o u š t í 
 

4883/73RM/2014 Rekonstrukce bytu č.5 o vel. 1+5 na ul. Emy Destinnové 
1165/14  
v Havířově – Šumbarku na 2 byty o vel. 1+2  

5634/86RM/2014 Ubytovací řád Ubytovny Střední 3, Havířov – Šumbark, 
včetně postupu při posuzování žádostí občanů o ubytování       

5651/86RM/2014 Uzavření pachtovních smluv na provozování sítí v areálu 
Dukla 

5732/87RM/2014 Změna v rejstříku škol a školských zařízení – zvýšení kapacity 
5771/87RM/2014 Valná hromada HTS, a.s.  – volba člena dozorčí rady 

společnosti   
5803/89RM/2014 Ceník poskytovaných služeb na rok 2015 Technických služeb 

Havířov a.s.  
5805/89RM/2014 Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku ve správě 

Městského kulturního střediska Havířov 
5807/89RM/2014 Žádost o udělení souhlasu s přijetím dotace ,,NADACE 

ŽIVOT UMĚLCE“ Městským kulturním střediskem Havířov, 
příspěvkovou organizací statutárního města Havířov 

5810/89RM/2014 VZ/3/ŠK/MRA/14 - „Stavební úpravy - rozšíření MŠ 
Frýdecká 39/451, Havířov - Bludovice“- č. stavby 13010 – 
uzavření dodatku č. 1 k SOD 

5839/89RM/2014 Přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje pro rok 2014 na zabezpečení 
akceschopnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů 
statutárního města Havířov 

5847/90RM/2014 Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova I. 
5850/90RM/2014 Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova II. 
5855/90RM/2014 Záměry pronájmu částí nemovitých věcí 

Záměr pronájmu části nemovité věci formou veřejné soutěže 
5865/90RM/2014 Smlouva o výpůjčce dřevěných soch 
5867/90RM/2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního 

vzdělávání  
Havířov o. p. s. – snížení nájmu nemovitostí         

5869/90RM/2014 Stavba č. 8009 - „Park za KD Radost Havířov - Parkovací 
stání ul. V Parku  
a Sadová - LOKALITA 1“ - uzavření Dodatku č. 2 ke 
Smlouvě o dílo  
č. 840/OIV/14             

5870/90RM/2014 ZPŘ/54/OIV/14 - „Rekonstrukce komunikací ul. V Zátiší a ul. 
U Hájenky v Havířově - Podlesí“ (č. stavby 8056) – uzavření 
Dodatku č. 1 ke Smlouvě  
o dílo č. 981/OIV/2014 

5874/90RM/2014 UŘ/2/OIV/14 – Chodník Frýdecká 1. etapa“ (č. stavby 8013) - 
Dodatek č. 1 

5894/91RM/2014 Nastoupení náhradníka     
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12/2RM/2014 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí  nájmu bytů_ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města přidělených MRA, s.r.o.  
    jednotlivým nájemcům v období od  1.11.2014 a 15.11.2014  na  základě     
    samostatného usnesení rady města, dle přílohy č.1  
2. podání výpovědí  nájmu bytů v zastoupení MRA, s.r.o., dle přílohy č.2, z důvodu  
    dluhu na nájemném nebo jiného porušení povinností nájemce 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
1. dohody o splátkách dlužného nájemného a služeb dle přílohy č.3  
2. prominuté poplatky z prodlení dle přílohy č.4 

________________________________________________________________________________ 
  
13/2RM/2014 - Záměr prodeje pozemků parc.č. 1451/3 a parc.č. 1452/11, k.ú. Šumbark______ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit záměr prodeje pozemků parc.č. 1451/3, zahrada o výměře 81 m2 a parc.č. 
1452/11, ost. plocha o výměře 124 m2, kat. území Šumbark  
manželům Vavřík Jiří a Vavříková Marie, oba bytem Havířov-Šumbark, Školní 
366/37 k již užívané zahradě, k odstavné ploše a příjezdu do garáže 

________________________________________________________________________________ 
    
14/2RM/2014 -Záměr prodeje části pozemku parc.č. 3668, k.ú. Havířov-město_____________ 
 

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
neschválit záměr prodeje části pozemku parc.č. 3668, ostatní plocha zeleň  
o výměře cca 150 m2, k.ú. Havířov - město, paní Evě Kostyánové, bytem  
U Stromovky 269/18, Havířov – Město, za účelem prodloužení zahrady  

________________________________________________________________________________ 
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15/2RM/2014 - Prodej pozemku parc.č. 2054/2, k.ú. Bludovice___________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit prodej pozemku parc.č. 2054/2, k.ú.  Bludovice, zahrada o výměře 350 m2, 
paní Evě Slawinské, bytem Národní třída 96, 736 01 Havířov – Město, za účelem 
zahrady u rodinného domu za cenu dle znaleckého posudku ve výši 161.810,-Kč 
(tj. cca 462,-Kč/m2) +1.700,-Kč za zpracování znaleckého posudku, celkem 
163.510,-Kč 

________________________________________________________________________________ 
 
16/2RM/2014 - Prodej pozemků společnosti Kulig a.s., k.ú. Havířov-město_________________      
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e   
  
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit prodej pozemku parc.č. 925/2 o výměře 7 m2 a pozemku parc.č. 1169/2  
o výměře 3 m2,  kat. území Havířov-město společnosti Kulig a.s., se sídlem 
Frýdek-Místek, U Staré pošty 53, IČ: 27830420, pod objektem prodejních  
a restauračních prostor , a to  za  tržní cenu dle znaleckého posudku   
ve výši  17 050,- Kč  (tj.  cca  1 705,-  Kč/m2) + 3 509,- Kč za zpracování 
znaleckého posudku 

________________________________________________________________________________ 
 
17/2RM/2014 - Prodej části pozemku parc.č. 4079/1, k.ú. Havířov-město___________________ 
 

Rada města Havířova 
 

o d k l á d á 
 
projednání prodeje části pozemku parc.č. 4079/1 o výměře cca 380 m2,  
kat. území Havířov-město včetně  trvalých porostů (výměra bude upřesněna na 
základě GP) společnosti NOVADENT s.r.o., Horní Bludovice - Prostřední 
Bludovice 573, IČ: 286 21 867                                                   

________________________________________________________________________________ 
 
18/2RM/2014 - Prodeje pozemků pod stavbami garáží, k.ú. Bludovice_____________________     
 

Rada  města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit    
1. prodej pozemku parc.č. 3014/21, kat. území Bludovice o výměře 8 m2 

    panu Miroslavu Třineckému, bytem Havířov-Město, Bludovická 754/2,  
    pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku ve výši 5 811,- Kč  
    (tj. cca 726,40 Kč/m2)         



 
USNESENÍ 

z 2. schůze Rady města Havířova 
konané dne 19.11.2014 

9 

2. prodej pozemku parc.č. 3014/20, kat. území Bludovice o výměře 4 m2 

    manželům Ing. Ladislavu Hrabcovi, Ph.D. a Ivetě Hrabcové,  
    oba bytem Havířov-Město, U Školky 59/1, pod již postavenou garáží za cenu  
    dle znaleckého posudku ve výši 2 906,- Kč (tj. cca 726,40 Kč/m2)   
 
3. prodej pozemku parc.č. 3014/17, kat.území Bludovice o výměře 4 m2 
    panu Stanislavu Ubíkovi, bytem Havířov-Město, Beskydská 784/2, pod již  
    postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku ve výši 2 906,- Kč  
    (tj. cca 726,40 Kč/m2)  
 
4. prodej pozemku parc.č. 3014/16, kat.území Bludovice o výměře 3 m2 
    Manželům Ing. Janu Melenovi, bytem Hálkova 1445/4, Havířov-Podlesí  
    a paní ing. Marii Melenové, bytem Havířov-Dolní Datyně, U Lesíka 172/262,   
    pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku ve výši 2 179,- Kč  
    (tj. cca 726,40 Kč/m2)    
 
5. prodej pozemku parc.č. 3014/22, kat.území Bludovice o výměře 4 m2 
    manželům Ladislavu Volnému a Soně Volné, bytem Havířov-Podlesí,  
    Elišky Krásnohorské 1287/13, pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého  
    posudku ve výši 2 906,- Kč (tj. cca 726,40 Kč/m2 )   
  
6. prodej pozemku parc.č. 3014/23, kat.území Bludovice o výměře 4 m2 
    manželům Vlastimilu Viazanicovi a Zdeňce Viazanicové, bytem Havířov-Město,  
    Evžena Rošického 684/2,  pod již postavenou garáží za cenu dle znaleckého  
    posudku ve výši 2 906,- Kč (tj. cca 726,40 Kč/m2)   
 
7. prodej pozemku parc.č. 3014/24, kat.území Bludovice o výměře 1 m2 
    paní Mileně Viazanicové, bytem Havířov-Podlesí, Kollárova 1279/1, pod již  
    postavenou garáží za cenu dle znaleckého posudku ve výši 726,- Kč  
    (tj. cca 726,40 Kč/m2)   

________________________________________________________________________________ 
 
19/2RM/2014 - Výpůjčka a převod pozemků Moravskoslezskému kraji____________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
výpůjčku pozemků parc.č. 524/90 o výměře 284 m2, parc.č. 524/91 o výměře 593 
m2, parc.č. 524/89 o výměře 644 m2, pozemku parc.č. 524/95 o výměře 2 179 m² a 
část pozemku parc.č. 524/94 o výměře cca 250 m2, vše v kat. území Bludovice, 
navazující na budovu Základní umělecké školy Leoše Janáčka Moravskoslezskému 
kraji se sídlem Ostrava, 28. října 2771/117, IČ: 70890692 na dobu 15 let 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit  
1.  převod  pozemků  parc.č. 1214/2 o výměře 63 m2 , parc.č. 1214/3 o výměře  
     301 m2 a pozemku parc.č. 1214/6 o výměře 81 m2, vše zastavěná plocha  
     v kat. území Šumbark, pod stavbou krytého bazénu Moravskoslezskému kraji  
     se sídlem Ostrava, 28. října 2771/117, IČ: 70890692 za cenu dle vyhlášky  
     ve výši 162 620,- Kč (tj. cca 365,43 Kč/m² ) 
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2. převod pozemku parc.č. 524/68 zastavěná plocha o výměře 3 001 m2 v kat.  
    území Bludovice pod budovou Základní umělecké školy Leoše Janáčka 
    Moravskoslezskému kraji se sídlem Ostrava, 28. října 2771/117, IČ: 70890692  
    za cenu dle vyhlášky ve výši 1 096 660,- Kč (tj. cca 365,43 Kč/m²) 
 
p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  
o výpůjčce 

                                                                                                        Z: vedoucí OSM 
                                                                                                        T:  31.3. 2015 
________________________________________________________________________________ 
 
20/2RM/2014 - Výkup pozemku, k.ú. Bludovice – p. Miloš Riegr a Ladislav Riegr___________             
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e   
   
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit výkup   pozemku parc.č. 2995/15, ost.plocha, ost.komunikace  o celkové 
výměře 144 m2,  kat. území Bludovice, na kterém se nachází část místní 
komunikace U Stadionu od spoluvlastníků: 
pana Miloše Riegra, bytem Havířov-Šumbark, Moravská 406/10, podíl ve výši 1/6 
pana Ladislava Riegra, bytem Havířov-Bludovice, Radliční 949/6, podíl ve výši 1/3 
za cenu dle znaleckého posudku ve výši 23 922,- Kč (tj. 332,25 Kč/m2) 

________________________________________________________________________________ 
 
21/2RM/2014 - Vypořádání dokončených stok v rámci stavby „Odkanalizování Havířova   

- městská část Dolní Datyně“ III. část___________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e   
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit v rámci stavby č. 7076 „Odkanalizování Havířova – městská část  
Dolní Datyně“, dle geometrického plánu č. 3439 – 141/2014, zřízení pozemkové 
služebnosti inženýrské sítě spočívající v umístění, vedení, provozování a udržování 
kanalizační stoky, ve prospěch oprávněného statutárního města Havířova,  
v rozsahu dle geometrického zaměření, k pozemkům povinných a v hodnotách 
pozemkových služebností níže uvedených: 
 
1. k.ú. Šenov u Ostravy, parc.č. 4368 a parc.č. 4369, v celkovém rozsahu dle  
    GP 110 m2, včetně ochranného pásma 
    povinný: Helena Robenková, K Pískovně 1939, Petřvald 
    hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 

    tj. 125,-Kč x 110 = 13.750,- Kč 
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2. k.ú. Šenov u Ostravy, parc.č. 4373, v rozsahu dle GP 230 m2, včetně ochranného  
    pásma 
    povinný: Jindřiška Guňková, Prostřední Bludovice 185, Horní Bludovice 
    hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 

    tj. 125,-Kč x 230 = 28.750,- Kč 
 
3. k.ú. Šenov u Ostravy, parc.č. 4376, v rozsahu dle GP 265 m2, včetně ochranného  
    pásma 
    povinný: Libor Kostial, U Koupaliště 218, Dolní Lutyně 
    hodnota pozemkové služebnosti: 125,-Kč/m2 

    tj. 125,-Kč x 265 = 33.125,- Kč 
________________________________________________________________________________ 
   
22/2RM/2014 - Vypořádání dokončených stok v rámci stavby „Splašková kanalizace  

Skleníky Havířov“___________________________________________________      
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e   
 
Zastupitelstvu města Havířova  
zrušit část usnesení ZMH ze dne 7. 4. 2014 č. 1127/25ZM/2014, bod 2.  
schválit v rámci stavby č. 12022 „Splašková kanalizace Skleníky Havířov“ zřízení 
pozemkové služebnosti inženýrské sítě spočívající ve zřízení a provozování 
potrubního mostu a splaškové kanalizace umístěné na pozemku vlastníka Povodí 
Odry, statní podnik, Varenská 49, Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 708 90 021, 
parc.č. 2742/1 – vodní plocha v k.ú. Dolní Suchá, v rozsahu 67 m², včetně 
ochranného pásma, za jednorázovou úhradu dle ceníku služeb a výkonů Povodí 
Odry, státní podnik, platného v době uzavření smlouvy, ve prospěch statutárního 
města Havířova, v rozsahu dle GP č. 1174 - 103/2013. Výše jednorázové náhrady 
pro rok 2014 činí 150,-Kč/m2, celkem 10.050,- Kč + DPH    

________________________________________________________________________________ 
  
23/2RM/2014 - Majetkoprávní vypořádání  pozemků a staveb v k.ú. Prostřední Suchá, 

dotčených výstavbou obchodního centra Globus__________________________    
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e   
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit rozšíření přijetí daru pozemků v k.ú. Prostřední Suchá, do majetku města,  
včetně staveb komunikací, chodníků a navazující zeleně, umístěných na pozemcích  
parc. č. 2206/59, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 84 m2 
parc. č. 2206/60, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 3 m2 
parc. č. 2206/77, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 301 m2 

parc. č. 2206/78, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 358 m2 
parc. č. 2206/79, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 118 m2 
parc. č. 2663/3, ostatní plocha, zeleň, o výměře 305 m2 

parc. č. 2663/19, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 163 m2 
parc. č. 2663/20, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 44 m2 
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parc. č. 2663/21, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 6 m2 
parc. č. 2663/22, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 55 m2 
parc. č. 2663/23, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 50 m2 
parc. č. 2663/26, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 13 m2 
a vybudovaných v rámci výstavby obchodního centra Globus, jejímž investorem je 
dárce:  
Praha West Investment k. s., se sídlem Kostelecká 822/75, 196 00 Praha Čakovice,  
IČ: 256 72 096  

________________________________________________________________________________ 
 
24/2RM/2014 - Záměr výpůjčky části pozemku parc.č. 4079/1, k.ú. Havířov-město__________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
záměr výpůjčky části pozemku parc.č. 4079/1k.ú. Havířov-město o výměře 700 m2  
Tenisovému spolku Nábřeží, se sídlem Havířov-Město, Selská 1554/69a, 
IČ: 033 62 795 k již vybudovanému a oplocenému tenisovému kurtu včetně 
zázemí, na dobu určitou 5 let s možností dalšího prodloužení 

________________________________________________________________________________ 
 
25/2RM/2014 - Zřízení pozemkové služebnosti________________________________________    
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č. 2666,  
    k.ú. Prostřední Suchá za účelem umístění vodovodní přípojky, kanalizační  
    přípojky a sjezdu dle GP č. 2874 – 64/2014 ze dne 2.6.2014 ve prospěch    
    vlastníků pozemku parc.č. 1686/7, k.ú. Prostřední Suchá jehož součástí je  
    budova č.p. 1496, jenž ke dni zřízení pozemkové služebnosti jsou Helena  
    Válková a Vladimír Stebel, oba bytem Havířov – Prostřední Suchá  
    za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,- Kč + DPH, při celkové výměře 7 m2  

      (umístění vodovodní přípojky), za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,- Kč  
    + DPH, při celkové výměře 7 m2 (umístění kanalizační přípojky)  
    a za jednorázovou úhradu ve výši 3.000,- Kč + DPH, při celkové výměře 18 m2    

      (umístění sjezdu) 
 
2. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č. 2641/1,  
    k.ú. Prostřední Suchá za účelem umístění vodovodní přípojky a sjezdu dle GP  
    č. 2883 – 41/2014 ze dne 5.9.2014 ve prospěch vlastníků pozemku  
    parc.č. 1251/8, k.ú. Prostřední Suchá jehož součástí je budova č.p. 1502, jenž  
    ke dni zřízení pozemkové služebnosti jsou Václav Daněk  
    a Mgr. Pavlína Daňková, oba bytem Havířov – Prostřední Suchá,  
    Na Pavlasůvce 1502/4a za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,- Kč + DPH,  
    při celkové výměře 1 m2 (umístění vodovodní přípojky) a za jednorázovou  
    úhradu ve výši 3.000,- Kč + DPH, při celkové výměře 13 m2 (umístění sjezdu) 
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3. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č. 966,  
    k.ú. Bludovice za účelem umístění sjezdu dle GP č. 3920 - 80/2014 ze dne  
    24.9.2014 ve prospěch vlastníků pozemku parc.č. 964/4, k.ú. Bludovice,  
    jehož součástí je budova č.p. 1182, jenž ke dni zřízení pozemkové služebnosti  
    jsou Karel Smyček, bytem Havířov – Město, Národní třída 850/13  
    a Ing. Irena Smyčková, bytem Havířov – Bludovice, Datyňská 17e/1182  
    za jednorázovou úhradu ve výši 3.000,- Kč + DPH, při celkové výměře 13 m2  

      (umístění sjezdu) 
 
4. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č. 4755, 
    k.ú. Havířov - město za účelem umístění sjezdu dle GP č. 2020 - 55/2014  
    ze dne 23.10.2014 ve prospěch vlastníka pozemku parc.č. 4895,  
    k.ú. Havířov - město, jehož součástí je budova č.p. 1587, jenž ke dni zřízení  
    pozemkové služebnosti je Ing. Adriana Zdebská, bytem Havířov – Město,  
    Formanská 1587/4a za jednorázovou úhradu ve výši 3.000,- Kč + DPH,  
    při celkové výměře 15 m2 (umístění sjezdu) 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka  
podpisem smluv o zřízení pozemkové služebnosti 

 
                                                                                             Z: vedoucí OSM 
                                                                                             T: 31.1.2015 
________________________________________________________________________________ 
  
26/2RM/2014 - Zřízení věcných břemen ve prospěch spol. ČEZ Distribuce, a.s._____________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemku v majetku města  
    a to parc.č. 3738/1, k.ú. Havířov - město spočívající v zřízení, umístění,  
    provozování a udržování energetického zařízení distribuční elektrizační soustavy    
    – podzemní kabelové vedení  AYKY4x70 v chráničce DVR 110,  
    č. IV-12-8008798/VB2, Havířov, 3739/1, PECA KOVO s.r.o., příp.NNk  
    dle GP č. 1992 – IV8798/2014 ze dne 9.11.2014 za jednorázovou úhradu  
    10.000,- Kč + DPH, při celkové výměře 23,2 m2  
 
2. zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemkům v majetku města  
    a to parc.č. 944/308, 944/310, 944/650, k.ú. Šumbark spočívající v zřízení,  
    umístění, provozování a udržování energetického zařízení distribuční  
    elektrizační soustavy – podzemní kabelové vedení AYKY 3x120+70  
    v chráničce DVR 110 a pilíř SS100, č.. IV-12-8009242/VB1 ,  
    Havířov 944/309 Město NNk dle GP č. 1703 – 157/2014 ze dne  
    20.6.2014 za jednorázovou úhradu 13.200,- Kč + DPH, při celkové  
    výměře 66 m2  
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3. zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemkům v majetku  
    města a to parc.č. 2170/25, 2170/27, 2170/28, 2171, k.ú. Bludovice spočívající  
    v zřízení, umístění, provozování a udržování energetického zařízení distribuční  
    elektrizační soustavy – podzemní kabelové vedení AYKY 3x120+70  
    v chráničce DVR 110, č. IV-12-8008627/VB2, Havířov 2150/8 Bayer NNk    
    dle GP č. 3872 - 153/2014 ze dne 3.6.2014 za jednorázovou úhradu 10.000,- Kč  
    + DPH, při celkové výměře 23 m2  
 
4. zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemkům v majetku  
    města a to parc.č. 1814/15, 2592/1, k.ú. Bludovice spočívající v zřízení,  
    umístění, provozování a udržování energetického zařízení distribuční  
    elektrizační soustavy – podzemní kabelové vedení  AYKY 4x70 v chráničce  
    DVR 110, č. IZ-12-800353/VB3, Havířov, Padlých hrdinů, přeložka  
    příp. NNk dle GP č. 3829 - 227/2014 ze dne 21.1.2014 za jednorázovou  
    úhradu 10.000,- Kč + DPH, při celkové výměře 12 m2  
 
5. zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemkům v majetku  
    města a to parc.č. 2455, 2469/3, k.ú. Šumbark spočívající v zřízení, umístění,  
    provozování a udržování energetického zařízení distribuční elektrizační  
    soustavy – podzemní kabelové vedení   AYKY 4x25 a pilíř SS100,  
    č. IP-12-8015273/VB2, Havířov, 2469/3, Město, příp.NNk dle GP  
    č. 1704 - 123/2014 ze dne 25.6.2014 za jednorázovou úhradu 10.000,- Kč  
    + DPH, při celkové výměře 44 m2  
 
ve prospěch oprávněné společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem: Děčín,  
Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 247 29 035 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem smluv o zřízení věcného břemene 

       
                                                                                             Z: vedoucí OSM 
                                                                                            T: 31.1.2015 
________________________________________________________________________________ 
 
27/2RM/2014 - Záměry pronájmu částí nemovitých věcí________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. záměr pronájmu části nemovité věci – místnosti o výměře 23,89 m2 v suterénu  
    obytného domu ul. Školní 39, Havířov-Šumbark, p. Tomáši Koudelovi,  
    jako sklad pro vlastní potřebu 
 
2. obecný záměr pronájmu části nemovité věci -  prostoru sloužícího k podnikání  
    o celkové výměře 38,94 m2 v 1. poschodí objektu na Národní tř. 1541/14a,  
    Havířov-Město  

________________________________________________________________________________ 
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28/2RM/2014 - Pronájmy částí nemovitých věcí________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. ukončení nájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové  
    výměře 62,44 m2 ve 3. nadzemním podlaží objektu zdravotního střediska  
    na Dlouhé tř. 1134/83 Havířov-Podlesí, nájemci MUDr. Jiřímu Hučínovi,  
    IČ: 40328597, zastoupenému Mgr. Janem Hučínem,  
    bytem Dlouhá tř. 95, Havířov-Podlesí, dohodou k 31. 12. 2014 
 
pronájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové výměře 
62,44 m2 ve 3. nadzemním podlaží objektu zdravotního střediska  
na Dlouhé tř. 1134/83 Havířov-Podlesí, spol. MUDr. Hučín s.r.o., IČ: 03435733, 
k poskytování služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, za podmínek: 
- nájemné 1.063,- Kč/m2/rok bez DPH  
- nájem na dobu určitou od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2017 
 
2. ukončení nájmu části nemovité věci – místnosti o výměře 12 m2 v suterénu  
    obytného domu ul. Mozartova 11, Havířov-Město, nájemci p. Jiřímu Staňkovi,  
    dohodou k 30. 11. 2014 
 
pronájem části nemovité věci – místnosti o výměře 12 m2 v suterénu obytného 
domu ul. Mozartova 11, Havířov-Město, p. Petře Staňkové, jako sklad pro vlastní 
potřebu, za podmínek: 
- nájemné 100,- Kč/m2/rok bez DPH 
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 12. 2014 

________________________________________________________________________________ 
 
29/2RM/2014 - Souhlas zřizovatele k pronájmu části nemovité věci_______________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
Základní škole Havířov – Město Žákovská 1/1006 okres Karviná, IČ: 62331230, 
pronájem nebytových prostor Mgr. Lence Školové, IČ: 88075583, za podmínek: 
- výměra části nemovité věci – učebny: 70 m2 

- účel: výuka anglického jazyka 
- doba nájmu: na dobu neurčitou od 1. 12. 2014  
- nájemné: 5.000,- Kč ročně včetně služeb 

________________________________________________________________________________ 
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30/2RM/2014 - Žádost o změnu podmínky nájemní smlouvy_____________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
změnu podmínky nájemní smlouvy na část nemovité věci – garáž o výměře 15 m2 
v suterénu obytného domu na ul. Marie Pujmanové 6, Havířov-Šumbark, nájemci 
p. Josefu Filovi, a to změnu plateb nájemného z ročních na měsíční platby od 1. 1. 
2015, ostatní podmínky nájemní smlouvy se nemění 

________________________________________________________________________________ 
 
31/2RM/2014 - Zahraniční pracovní cesta ředitelky MŠ Čelakovského____________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e   
 
ve dnech 24. 11. – 28. 11. 2014 zahraniční pracovní cestu  do Litvy Bc. Zuzaně 
Novákové, ředitelce Mateřské školy „U kamarádů“, Havířov-Podlesí Čelakovského 
4/1240, příspěvková organizace za účelem účasti na školení v rámci projektu 
„Škola nové generace - předškolní výchova a vzdělávání 21. století“ 

________________________________________________________________________________ 
  
32/2RM/2014 - Žádost o prodloužení hudební produkce – „Půlnoční bohoslužba“___________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
žádost Apoštolské církve, sboru Havířov o prodloužení hudební produkce  dne 
24.12.2014 v době od 22:00 hod. do 23:00 hod. 
 
p o v o l u j e  
 
prodloužení hudební produkce dne 24.12.2014 v době od  22:00 hod. do 23:00 hod. 
Apoštolské církvi, sboru Havířov, IČ: 630 24 829, pro konání Půlnoční 
bohoslužby, která se uskuteční na náměstí Republiky v Havířově 

 
u k l á d á                                                            
 
upozornit pořadatele pana Břetislava Dršťáka na povinnosti vyplývající  
z OZV č. 3/2007 

   
           Z: vedoucí OŠK 
           T: prosinec 2014 
________________________________________________________________________________ 
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33/2RM/2014 - Udělení souhlasu s přijetím věcných a finančních darů příspěvkovými 
organizacemi zřízenými statutárním městem Havířov_____________________  

 
Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 
 
s přijetím věcných a finančních darů příspěvkovými organizacemi města:  
 
1. Mateřská škola Havířov-Město Horymírova 7/1194 (IČ: 61 98 86 34) 
    - v celkové výši 1 732,- Kč od společnosti Celé Česko čte dětem, o.p.s.,   
      Janáčkova 10/1426, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava (IČ: 27 76 76 12)  
      – 10 ks knih, 
 
2. Základní škola Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná  
    (IČ: 61 98 87 23) 
    - v celkové výši 10 000,- Kč od společnosti Lucky CS GOLD s.r.o.,  
      U Stavu 176/9, 736 01 Havířov-Životice (IČ: 26 84 97 98) – na provoz  
      a rozvoj školy, 
    - v celkové výši 2 670,50 Kč od společnosti VÍTKOVICE, a.s., Ruská 2887/101,  
      703 00 Ostrava-Vítkovice (IČ: 45 19 30 70) – doprava žáků na exkurzi do  
      společností skupiny VÍTKOVICE MACHINERY GROUP, 
    - v celkové výši 50 000,- Kč od Nadace rozvoje občanské společnosti,  
      Na Václavce 1135/9, 150 00 Praha 5 (IČ: 49 27 94 16) – na renovaci  
      prostor tříd základní školy,  
    - v celkové výši 20 000,- Kč od společnosti PODA a.s., 28. října 1168/102,  
      702 00 Ostrava-Moravská Ostrava (IČ: 25 81 61 79) – 2 ks profesionálních  
      síťových switchů, 
 
3. Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná (IČ: 62 33 12 30) 
    - v celkové výši 2 538,- Kč od společnosti VÍTKOVICE, a.s., Ruská 2887/101,     
      703 00 Ostrava-Vítkovice (IČ: 45 19 30 70) – doprava žáků na exkurzi do  
      společností skupiny VÍTKOVICE MACHINERY GROUP, 
 
4. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvková  
    organizace (IČ: 48 80 52 89) 
    - v celkové výši 2 723,50 Kč od společnosti VÍTKOVICE, a.s., Ruská 2887/101,  
      703 00 Ostrava-Vítkovice (IČ: 45 19 30 70) – doprava žáků na exkurzi  
      do společnosti skupiny VÍTKOVICE MACHINERY GROUP, 
    - v celkové výši 101 376,50 Kč od Sdružení rodičů Bludovické školy,  
      ul. Frýdecká 460/27, 736 01 Havířov (IČ: 75 14 08 61) – herní prvky  
      do zahrady ZŠ. 

________________________________________________________________________________ 
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34/2RM/2014 - Udělení souhlasu s podáním žádostí a přijetím účelových dotací poskytnutých  
Ministerstvem kultury ČR,  Nadačním fondem VÍTKOVICE STEEL 
a Moravskoslezským krajem__________________________________________  

 
Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 
 
s podáním žádostí a přijetím účelových dotací  příspěvkovou organizací města: 
 
Městská knihovna Havířov, Svornosti 86/2 budova G, Havířov-Město (IČ: 00 60 
12 50) 
 
1. poskytovatel: Ministerstvo kultury České republiky 
    projekt: Databáze Anopress IT – Mediální a vědomostní databáze 
    náklady projektu: ……………………………………………..cca 36 300,00 Kč 
    předpokládaná výše dotace 67%: …………………………….cca 24 200,00 Kč 
    financování spoluúčasti 33% z příspěvku na provoz…………cca 12 100,00 Kč 
 
2. poskytovatel: Ministerstvo kultury České republiky 
    projekt: Databáze Aspi fy Wolters Kluwer – právní informace 
    náklady projektu:………………………………………….…..cca 10 406,00 Kč 
    předpokládaná výše dotace 67%...............................................cca   6 937,00 Kč 
    financování spoluúčasti 33% z příspěvku na provoz……   … cca   3 469,00 Kč 
 
3. poskytovatel: Ministerstvo kultury České republiky 
    projekt: Knihovna má narozeniny 
    náklady projektu:…………………….………………………..cca 62 000,00 Kč 
    předpokládaná výše dotace 50%...............................................cca 31 000,00 Kč 
    financování spoluúčasti 50% z příspěvku na provoz…………cca 31 000,00 Kč 
 
4. poskytovatel: Ministerstvo kultury České republiky 
    projekt: Havířov a já 
    náklady projektu:……………………………….………….…cca 16 000,00 Kč 
    předpokládaná výše dotace 50%..............................................cca    8 000,00 Kč 
    financování spoluúčasti 50% z příspěvku na provoz………...cca    8 000,00 Kč 
 
5. poskytovatel: Nadační fond VÍTKOVICE STEEL 
    projekt: Kinematograf v knihovně 
    náklady projektu:………………..….……….………………..cca 50 000,00 Kč 
    předpokládaná výše dotace  90%.............................................cca 45 000,00 Kč 
    financování spoluúčasti 10% z příspěvku na provoz………. .cca   5 000,00 Kč 
 
6. poskytovatel: Nadační fond VÍTKOVICE STEEL  
    projekt: Odkud pocházím 
    náklady projektu:………………………………….………….cca 15 000,00 Kč 
    předpokládaná výše dotace 67%..............................................cca 10 000,00 Kč 
    financování spoluúčasti 33%...................................................cca   5 000,00 Kč 
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7. poskytovatel: Moravskoslezský kraj 
    projekt: Slavíme 60 let! 
    náklady projektu:………………………………………..…...cca 110 000,00 Kč 
    předpokládaná výše dotace 50% ……………………..…......cca   55 000,00 Kč 
    financování spoluúčasti 50% z příspěvku na provoz….…….cca   55 000,00 Kč 

________________________________________________________________________________ 
 
35/2RM/2014 - ZPŘ/54/OIV/14 - „Rekonstrukce komunikací ul. V Zátiší a ul. U Hájenky  

v Havířově - Podlesí“ (č. stavby 8056) – uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě  
o dílo č. 981/OIV/2014________________________________________________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e    
 
1. rozšíření  předmětu Smlouvy o dílo č. 981/OIV/2014 dle Čl. III a Přílohy  
    č. 1 této SoD o dodatečné stavební práce na objektu SO 101 ¨ 
    za cenu 157.000,- Kč bez DPH (189.970,- Kč vč. DPH) v rozsahu Přílohy č. 1 
 
2. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 981/OIV/2014 dle Čl. III a Přílohy  
    č. 1 této SoD ze stavebního objektu  SO 451 stavební práce za cenu  
    - 627.515,38 Kč bez DPH (-759.293,58 Kč vč. DPH) v rozsahu Přílohy č. 2 
 
3. změnu položkového rozpočtu ke Smlouvě o dílo č. 981/OIV/2014 související  
    s bodem 1 a 2 tohoto usnesení 
 
4. uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 981/OIV/2014 v rozsahu bodů 1 až 3  
    tohoto usnesení se společností AWT Rekultivace a.s., IČO: 47676175     
        
u k l á d á  
 
předložit k podpisu Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 981/OIV/2014 ze dne 
25.9.2014 

                                                                                                  Z: vedoucí OIV 
         T: 12/2014 
________________________________________________________________________________ 
 
36/2RM/2014 - VZ/10/OIV/14 - „Přírodě blízká zahrada MŠ Balzacova - Havířov“  

(stavba č. 13061) – uzavření Dodatku č. 1________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e    
 
1. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 197/OIV/2014 a z Přílohy SoD  
    č. 1 stavebních prací za cenu (- 4 351,10 Kč bez DPH), tj. (- 5 264,83 Kč  
    včetně DPH) dle Přílohy č. 1 
     
2. změny položkového rozpočtu stavebního objektu SO 03 – Sadové úpravy  
    a z Vedlejších nákladů dle Přílohy č. 1 ke Smlouvě o dílo 197/OIV/2014  
    související s bodem 1 tohoto usnesení  
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3. změnu termínu plnění v čl. 5. odst. 5.8. Smlouvy o dílo č. 197/OIV/2014,  
    a to prodloužení o 66 kalendářních dnů, z důvodu přerušení prací 
 
4. uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 197/OIV/2014  na provedení stavby  
    č. 13061 „Přírodě blízká zahrada MŠ Balzacova – Havířov“ v rozsahu bodů 1  
    až 3 tohoto  usnesení se společností SVOBODNÉ ZAHARADY KLUS, s r.o.,  
    IČ: 277 62 688 
  
p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě  
o dílo č. 197/OIV/2014 ze dne 23.4.2014 
 
u k l á d á  
 
předložit k podpisu Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 197/OIV/2014 ze dne 
23.4.2014 

                                                                                                  Z: vedoucí OIV 
          T: 11/2014 
________________________________________________________________________________ 
 
37/2RM/2014 - Schválení cen pro podnikatele, kteří využívají systém pro nakládání  

s komunálním odpadem na území města Havířova na rok 2015_____________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
ceny pro podnikatele, kteří jsou zapojeni do systému pro nakládání s komunálním 
odpadem na území města Havířova na rok 2015 takto: 
kanceláře a provozovny produkující 
max. 110 litrů odpadu týdně:                                                2 016,- Kč/rok bez DPH   
max. 110 litrů odpadu za 14 dní:                                          1 008,- Kč/rok  bez DPH 
 
obchody a provozovny produkující  
více než 110 litrů max. však 1100 litrů odpadu týdně:        7 851,- Kč/rok  bez DPH  
více než 110 litrů max. však 1100 litrů odpadu za 14 dní:  3 926,- Kč/rok  bez DPH     

________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                      
 
38/2RM/2014 - Žádost Petra a Anny Maroszových o udělení výjimky při zřizování  

vyhrazeného parkovacího místa_______________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
žádost Petra a Anny Maroszových, byt. Havířov – Šumbark, Opletalova 607/4,  
o udělení výjimky z usnesení Rady města Havířova č.5184/77/10 ze dne 23.6.2010 
pro dceru Lenku Maroszovou, byt. dtto, ve věci povolení zvláštního užívání místní 
komunikace za účelem zřízení vyhrazeného parkování na parkovišti místní 
komunikace ul. Opletalova pro jejich vozidlo s parkovacím průkazem O 7,  
dle přílohy č. 1 
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s c h v a l u j e  
 
udělení výjimky z Podmínek pro povolování zvláštního užívání místní komunikace 
za účelem zřízení vyhrazeného parkování pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P  
na území města Havířova schválených usnesením Rady města Havířova  
č. 5184/77/10 ze dne 23.6.2010, za účelem zřízení vyhrazeného parkování  
na parkovišti místní komunikace ul. Opletalova v Havířově – Šumbarku  
pro vozidlo s parkovacím průkazem O 7 žadatelů Petra a Anny Maroszových. 

________________________________________________________________________________ 
 
39/2RM/2014 - Žádost paní Taťány Kačalové o udělení výjimky při zřizování vyhrazeného  

parkovacího místa___________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
žádost paní Taťány Kačalové, byt. Havířov – Šumbark, Konzumní 454/19,  
o udělení výjimky z usnesení Rady města Havířova č. 5184/77/10 ze dne 23.6.2010 
ve věci povolení zvláštního užívání místní komunikace za účelem zřízení 
vyhrazeného parkování na parkovišti místní komunikace ul. Moravská pro její 
vozidlo s parkovacím průkazem O 7, dle přílohy č. 1 
 
n e s c h v a l u j e  
 
udělení výjimky z Podmínek pro povolování zvláštního užívání místní komunikace 
za účelem zřízení vyhrazeného parkování pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P  
na území města Havířova schválených usnesením Rady města Havířova  
č. 5184/77/10 ze dne 23.6.2010, za účelem zřízení vyhrazeného parkování  
na parkovišti místní komunikace ul. Moravská v Havířově – Šumbarku  
pro vozidlo s parkovacím průkazem O 7 žadatelky Taťány Kačalové. 

________________________________________________________________________________ 
 
40/2RM/2014 - Souhlas s přijetím dotace a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu  

Regionální rady na projekt Chodník podél komunikace I/11, Havířov-Těrlicko 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
přijetí dotace a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady 
na projekt Chodník podél komunikace I/11, Havířov-Těrlicko dle přílohy č. 1 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Bc. Ivana Bureše podpisem Smlouvy  
o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady 

          Z: vedoucí OSR 
          T: listopad 2014 
________________________________________________________________________________ 
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41/2RM/2014 - Změny v zástupcích města v orgánech obchodních společností Městská realitní  
agentura, s.r.o. a ZÁMEK Havířov, s.r.o.________________________________ 

 
Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 

 
Zastupitelstvu města Havířova 
navrhnout dle § 84 odst. 2 písm. g) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ke dni 17. 12. 2014  
1. u obchodní společnosti Městská realitní agentura, s.r.o.  
    (dále jen „MRA, s.r.o.“)              
    odvolání Ing. Jiřího Šebesty z funkce jednatele MRA, s.r.o. 
    zvolení Róberta Masaroviče, MSc. do funkce jednatele MRA, s.r.o. 
    odvolání Petra Robosze z funkce jednatele MRA, s.r.o. 
    zvolení JUDr. Štefana Langera do funkce jednatele MRA, s.r.o. 
    odvolání JUDr. Bronislava Bujoka z funkce člena dozorčí rady MRA, s.r.o. 
    zvolení Karla Ďurkáče do funkce člena dozorčí rady MRA, s.r.o. 
    odvolání Jiřího Šorala z funkce člena dozorčí rady MRA, s.r.o. 
    zvolení Ing. Karla Žáka do funkce člena dozorčí rady MRA, s.r.o. 
    odvolání Mgr. Rudolfa Šimka z funkce člena dozorčí rady MRA, s.r.o. 
    zvolení Petera Hrabčáka do funkce člena dozorčí rady MRA, s.r.o. 
    odvolání Ing. Karla Šlachty z funkce člena dozorčí rady MRA, s.r.o. 
    zvolení Jaroslava Jeziorského do funkce člena dozorčí rady MRA, s.r.o. 
    odvolání Mgr. Petra Chomy z funkce člena dozorčí rady MRA, s.r.o. 
    zvolení Mgr. Rudolfa Šimka do funkce člena dozorčí rady MRA, s.r.o. 
2. u obchodní společnosti ZÁMEK Havířov, s r.o.  
    (dále jen „ZÁMEK Havířov, s.r.o.“) 
    odvolání Libora Čtvrtky z funkce jednatele ZÁMEK Havířov, s.r.o.  
    zvolení Mgr. Ivy Georgiu do funkce jednatele ZÁMEK Havířov, s.r.o.  
    odvolání Jaroslavy Sloveňákové z funkce jednatele ZÁMEK Havířov, s.r.o.  
    zvolení Davida Ondráčka do funkce jednatele ZÁMEK Havířov, s.r.o.  
    odvolání Miroslava Kronenberga z funkce člena dozorčí rady  
    ZÁMEK Havířov, s.r.o.  
    zvolení Bc. Aleny Olšokové do funkce člena dozorčí rady  
    ZÁMEK Havířov, s.r.o. 
    odvolání Jaroslavy Konečné z funkce člena dozorčí rady  
    ZÁMEK Havířov, s.r.o.  
    zvolení Mgr. Radka Kupczaka do funkce člena dozorčí rady  
    ZÁMEK Havířov, s.r.o. 
    odvolání Evy Radové z funkce člena dozorčí rady  
    ZÁMEK Havířov, s.r.o.  
    zvolení Aleše Pawlase do funkce člena dozorčí rady  
    ZÁMEK Havířov, s.r.o. 

________________________________________________________________________________ 
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42/2RM/2014 - Změny v zástupcích města v orgánech obchodních společností TSH a.s.  
a HTS, a.s._________________________________________________________ 

 
Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 

 
Zastupitelstvu města Havířova 
navrhnout                
podle §  84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),  
ve znění pozdějších předpisů, ke dni 17.12.2014 
1. v obchodní společnosti TSH a.s., IČO 25375601 
    odvolání Vojtěcha Kozáka z funkce člena představenstva TSH a.s. 
    zvolení Róberta Masaroviče, MSc. do funkce člena představenstva TSH a.s.  
    odvolání Vladislava Fukaly z funkce člena představenstva TSH a.s. 
    zvolení Ing. Ondřeje Baránka do funkce člena představenstva TSH a.s. 
    odvolání Pavla Rapanta z funkce člena představenstva TSH a.s.  
    zvolení Alice Hegyi do funkce člena představenstva TSH a.s. 
    odvolání Miroslava Polaka z funkce člena představenstva TSH a.s.  
    zvolení Václava Kubelky do funkce člena představenstva TSH a.s. 
    odvolání Mgr. Radka Kupczaka z funkce člena představenstva TSH a.s.  
    zvolení Ing. Jiřího Šebesty do funkce člena představenstva TSH a.s. 
    odvolání Mgr. Michaely Horňákové z funkce člena dozorčí rady TSH a.s. 
    zvolení Mgr. Stanislavy Gorecké do funkce člena dozorčí rady TSH a.s. 
    odvolání Leoše Lukaštíka z funkce člena dozorčí rady TSH a.s. 
    zvolení Vladislava Fukaly do funkce člena dozorčí rady TSH a.s. 
2. v obchodní společnosti HTS, a.s., IČO 61974706 
    odvolání Ing. Břetislava Petra z funkce člena představenstva HTS, a.s. 
    zvolení Bc. Josefa Bělici do funkce člena představenstva HTS, a.s. 
    odvolání Karla Sachmerdy z funkce člena představenstva HTS, a.s. 
    zvolení Petera Hrabčáka do  funkce člena představenstva HTS, a.s. 
    odvolání Radima Mudry z funkce člena představenstva HTS, a.s. 
    zvolení JUDr. Bronislava Bujoka do funkce člena představenstva HTS, a.s. 
    odvolání Danuše Holeksové z funkce člena představenstva HTS, a.s. 
    zvolení Danuše Holeksové do  funkce člena představenstva HTS, a.s. 
    odvolání Jarmily Světlíkové z funkce člena představenstva HTS, a.s. 
    zvolení Františka Fice do  funkce člena představenstva HTS, a.s. 
    odvolání Ing. Karla Chodury z funkce člena dozorčí rady HTS, a.s. 
    zvolení Bc. Aleny Olšokové do funkce člena dozorčí rady HTS, a.s. 
    odvolání Ing. Petra Špoka z funkce člena dozorčí rady HTS, a.s. 
    zvolení Karla Sachmerdy do funkce člena dozorčí rady HTS, a.s. 
    odvolání Jaroslava Jeziorského z funkce člena dozorčí rady HTS, a.s. 
    zvolení Ing. Petra Špoka do funkce člena dozorčí rady HTS, a.s. 
    odvolání Martina Taussiga z funkce člena dozorčí rady HTS, a.s. 
    zvolení Martina Taussiga do funkce člena dozorčí rady HTS, a.s. 

________________________________________________________________________________ 
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43/2RM/2014 - Změny v zástupcích města v orgánech obchodních společností s majetkovou  
účastí města________________________________________________________ 

 
Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova 
navrhnout 
podle § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),  
ve znění pozdějších předpisů 
1. v obchodní společnosti ČSAD Havířov, a.s., IČO  45192081                                                                                
    odvolání RNDr. Vladimíra Macha z funkce člena dozorčí rady  
    ČSAD Havířov, a.s.                                                                
    zvolení Ing. Antonína Polického do funkce člena dozorčí rady  
    ČSAD Havířov, a.s. 
2. v obchodní společnosti Depos Horní Suchá, a.s. , IČO 47677287   
    odvolání Ing. Petra Oborného z funkce člena dozorčí rady  
    Depos Horní Suchá, a.s.   
    zvolení Juliuse Vidy do funkce člena dozorčí rady Depos Horní Suchá, a.s.   
3. v obch. společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.,     
    IČO 45193665         
    odvolání Alice Hegyi  z funkce člena dozorčí rady SmVak Ostrava a.s.   
    zvolení Bc. Daniela Pawlase do funkce člena dozorčí rady  
    SmVak Ostrava a.s.  
4. v obchodní společnosti KIC Odpady, a.s., IČO  28564111 
    odvolání Ing. Pavola Jantoše z funkce člena dozorčí rady KIC Odpady, a.s.  
    zvolení Bc. Ivana Bureše do funkce člena dozorčí rady KIC Odpady, a.s.  
uložit    
zaslat návrhy na odvolání a zvolení zástupců města obchodním společnostem 
ČSAD Havířov, a.s., Depos Horní Suchá, a.s., SmVaK Ostrava a.s.  
a KIC Odpady, a.s.          

________________________________________________________________________________ 
 
44/2RM/2014 - Delegace zástupců statutárního města Havířova na valné hromady obchodních  

společností s majetkovou účastí města__________________________________ 
 

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova 
delegovat pro volební období 2014/2018 na valné hromady společností, v nichž má 
město majetkovou účast, tyto zástupce města: 
1.ČSAD Havířov, a.s., IČO 45192081, členy ZMH: 
   Bc. Alenu Olšokovou, náhradníka  Bc. Ivana Bureše 
2.Depos Horní Suchá, a.s., IČO 47677287, členy ZMH: 
   Alici Hegyi, náhradníka Mgr. Tomáše Ptáčka 
3.Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IČO 45193665,  
   členy ZMH:  

      JUDr. Štefana Langera, náhradníka Ing. Eduarda Heczka 
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4.KIC Odpady, a.s., IČO 28564111, členy ZMH:  
   Petera Hrabčáka, náhradníka Róberta Masaroviče, MSc. 
zmocnit primátora města k podepisování individuální plné moci zástupce města na 
valné hromady a určení osoby pověřené vystupováním za město na valné hromadě  
uložit 
1. primátorovi města zajistit pro delegovaného zástupce města na valné hromady   
    závazné stanovisko příslušného orgánu města ke způsobu hlasování na valné  
    hromadě 
2. delegovaným zástupcům města na valné hromady předkládat na nejbližším  
    zasedání ZMH zprávu o průběhu valné hromady 

________________________________________________________________________________ 
 
45/2RM/2014 - Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady – zápis z kontroly hospodaření  

za období leden – srpen 2014__________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
vzít na vědomí Zápis z kontroly hospodaření Mikroregionu Žermanické a Těrlické 
přehrady za leden – srpen 2014, dle Přílohy č. 1 

________________________________________________________________________________ 
 
46/2RM/2014 - Žádost o udělení souhlasu s přijetím nadačního příspěvku ,,Nadace Český  

hudební fond“ Městským kulturním střediskem Havířov, příspěvkovou 
organizací statutárního města Havířov__________________________________  

 
Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e   
 
přijetí nadačního příspěvku od Nadace Český hudební fond, se sídlem Malá Strana,  
Besední 3, Praha 1, IČ: 61381390, Městským kulturním střediskem Havířov  
ve výši 10 000,- Kč na realizaci koncertních cyklů vážné hudby  
podzim 2014/jaro 2015  

________________________________________________________________________________ 
 
47/2RM/2014 - Určení zastupitele pro spolupráci na pořizování územního plánu Havířov 

a jeho změn________________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
určit pro volební období 2014 – 2018 zastupitele JUDr. Štefana Langera  pro 
spolupráci na pořizování územního plánu a jeho změn, na základě ustanovení  
§ 47 odst.1, § 51 odst.1 a 3 a § 53 odst.1 a 3 zákona č.183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 

________________________________________________________________________________ 
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48/2RM/2014 - Změny v povodňové komisi___________________________________________   
 

Rada města Havířova                                                               
  
o d v o l á v á  
 
Ing. Zdeňka Osmanczyka z funkce předsedy Povodňové komise města Havířov 
 
a   j m e n u j e  
 
Bc. Daniela Pawlase předsedou Povodňové komise města Havířov  

________________________________________________________________________________ 
 
49/2RM/2014 - Nákup notebooků pro členy Rady a Zastupitelstva města Havířova v roce 2014 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. distribuci materiálů pro jednání Zastupitelstva města Havířova a Rady  
    města Havířova ve funkčním období 2014-2018 v elektronické podobě 
 
2. zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu  
    „Nákup notebooků v roce 2014“ 
 
     rozdělení předmětu plnění na části: ne 
     následné zakázky (opce):  ne  
 
3. dílčí plnění:    ne 
    poskytnutí zálohy:   ne        
    čerpání dotace:    ne 
      
4. odeslání Výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace těmto zájemcům:  
 
   1. ABM CZECH s.r.o., Velká 2984/23, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava   
       IČ: 26816491 
   2. AutoCont CZ a.s., Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava  
       IČ: 47676795 
   3. BRAIN computers s.r.o., Kalvodova 1087/2, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory     
       IČ: 25397265 
   4. ENDAXI CZ s.r.o, Úzká 1045, 735 41 Petřvald IČ: 26809869 
   5. ExaSoft Czech a.s., Dlouhá třída 1226/44,736 01 Havířov-Podlesí  
       IČ: 27855872 

6. AVE BOHEMIA s.r.o.,  Praha 4, Písnická 765, PSČ 14200 ,    
    IČ: 64573699 
7. AT Computers a.s., Těšínská 1970/56, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava,   
    IČ: 61672599 
8. SWS a.s., Dostihová 1, 763 15 Slušovice,       
    IČ: 63485826   
9. eD system a.s., Novoveská 1262/95, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava,    
    IČ: 25837940 
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5. varianty nabídky:          ne 
 
6. dobu realizace veřejné zakázky:   v období od 11/2014 do 12/2014  
 
7. základní hodnotící kritérium:                  nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH 
 
8. základní kvalifikační předpoklady:         

      - v rozsahu § 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona č. 137/2006 Sb.,  
        o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů – čestné prohlášení  
        ne starší 90 dnů ke dni podání  nabídky  

 
9. profesní kvalifikační předpoklady: 
    - výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, ne starším  
      90 dnů ke dni podání nabídky  
    - doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu  
      veřejné zakázky 
 
10. technické kvalifikační předpoklady:      
      - popis zboží určeného k dodání, tj. podrobnou technickou  
        specifikaci notebooků  

 
11. ostatní podmínky zadávacího řízení:  
      -  termín dodání zboží: nejpozději do 19.12.2014, splatnost faktury  
         do 31.12.2014 
      - záruka na zboží minimálně 24 měsíců 
 
12. jmenování členů hodnotící komise, včetně náhradníků: 
 
člen:  
1. Ing. Eduard Heczko - náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku 
2. Ing. Jiřina Zvěřinská - vedoucí organizačního odboru 
3. Jiří Kubala  - vedoucí oddělení informatiky 
4. Mgr. Daniel Vachtarčík - náměstek primátora pro sociální rozvoj 
5. Bc. Ivan Bureš  - náměstek primátora pro hospodářský rozvoj 
 
Náhradníci: Ing. Bohumil Andrýsek, Ing. Roman Krystek,  
                    Ing. Bohuslav Muras, Alice Hegyi 
 
13. způsob realizace zadávacího řízení:            listinná forma  

 
p o v ě ř u j e  
 
1. Ing. Eduarda Heczka, náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku,  
    podpisem dokumentů souvisejících s veřejnou zakázku malého rozsahu  
    „Nákup notebooků v roce 2014“ 
 
2. poradu vedení MMH rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky na VZMR  
    „Nákup notebooků v roce 2014“ 

________________________________________________________________________________ 
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50/2RM/2014 - Termíny schůzí Rady města Havířova a zasedání Zastupitelstva města  
Havířova do konce roku 2014 a v roce 2015______________________________                                 

 
Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit termíny zasedání Zastupitelstva města Havířova v následujícím období 
takto: 
 
26. 01. 2015   14. 09. 2015 
30. 03. 2015   02. 11. 2015 
15. 06. 2015   14. 12. 2015 
      
s c h v a l u j e 
 
termíny konání schůzí Rady města Havířova do konce roku 2014 a v roce 2015 
takto: 
 
17. 12. 2014   24. 06. 2015 
14. 01. 2015   22. 07. 2015 
04. 02. 2015   19. 08. 2015 
18. 02. 2015   02. 09. 2015 
04. 03. 2015   23. 09. 2015 
18. 03. 2015   07. 10. 2015 
08. 04. 2015   21. 10. 2015 
29. 04. 2015   11. 11. 2015 
20. 05. 2015   02. 12. 2015 
03. 06. 2015   16. 12. 2015 

 
________________________________________________________________________________ 

 
51/2RM/2014 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova___________ 
 

Rada města Havířova  
  
b e r e   n a   v ě d o m í  
  
informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova, které budou řešeny 
v rámci pracovního pořádku Magistrátu města Havířova 

 
 
 
 
 
………………………………….....                                     ...…..…….……………………... 
Bc. Daniel PAWLAS     Ing. Eduard H E C Z K O 
primátor města                                                           náměstek primátora   
                                                                            pro ekonomiku a správu majetku  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UUU   SSS   NNN   EEE   SSS   EEE   NNN   ÍÍÍ   
z 3. schůze Rady města Havířova 

konané dne 26.11.2014 

 
v zasedací místnosti Rady města Havířova  

na Magistrátu města Havířova 
ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město 

ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Č.jed.    MMH/95 383/2014 
 
V Havířově dne 2.12.2014 
Zapsala:    Veronika Richterová, DiS., referent oddělení KP 
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PP  ŘŘ  EE  HH  LL  EE  DD      UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
přijatých na 3. schůzi Rady města Havířova, konané dne 26.11.2014 

 
 
52/3RM/2014 - Zvolení ověřovatele 3. schůze RMH, konané dne 26.11.2014 
 
53/3RM/2014 - Zpráva o ověření zápisu z 2. schůze RMH, konané dne 16.11.2014 
 
54/3RM/2014 - Schválení programu 3. schůze RMH, konané dne 26.11.2014 
 
55/3RM/2014 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 
 
56/3RM/2014 - Hospodářská činnost města Havířova v oblasti správy domovního fondu 
                          - návrh na r. 2015 
 
57/3RM/2014 - Rekonstrukce bytu č. 15 o velikosti 1+5 na ul. Heleny Malířové 1154/6  
                          v Havířově – Šumbarku, na dva byty o velikosti 1+2   
 
58/3RM/2014 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období  
                          leden – říjen 2014 
 
59/3RM/2014 - Návrh úprav rozpočtu IV. na rok 2014 – rozpočtová opatření č. 104. – 125.  
 
60/3RM/2014 - Rozpočet města Havířova na rok 2015 
 
61/3RM/2014 - Zrušení usnesení - prodej nemovité věci – pozemku parc. č. 2538/1  
                          a budovy č.p. 144, k.ú. Bludovice, ul. Padlých hrdinů 47, Havířov-Životice 
           
62/3RM/2014 - Výkup pozemku parc.č. 1360, k. ú. Bludovice, lokalita U Stružníku   
           
63/3RM/2014 - Změna smluvního vztahu pro účely stavby „1. etapa cyklostezek –stavba 1./01                                                                                                                                   
                          Havířov – Žermanická přehrada“   
 
64/3RM/2014 - Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 922/1, k.ú. Havířov-město 
 
65/3RM/2014 - Pronájem části nemovité věci – Profa Kids Havířov o.p.s.  
 
66/3RM/2014 - Žádosti o ukončení nájmu dohodou 
                          Obecný záměr pronájmu části nemovité věci 
 
67/3RM/2014 - Žádost o souhlas s podnájmem a s umístěním sídla společnosti 
                          Pověření vedoucí odboru správy majetku k podpisu prohlášení vlastníka 
 
68/3RM/2014 - Prodloužení smlouvy o umístění zařízení  
 
69/3RM/2014 - Využití majetku – ztráty a nálezy a věci po zemřelé 
 
70/3RM/2014 - Vyřazení majetku ve správě organizačního odboru             
 
71/3RM/2014 - Doplnění zřizovací listiny příspěvkové organizace Správa sportovních  
                          a rekreačních zařízení Havířov 
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72/3RM/2014 - Udělení souhlasu s podáním žádostí a přijetím účelových dotací  poskytnutých  
                          Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 
 
73/3RM/2014 - Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“  
                          - sportovní a mimosportovní kroužky havířovských středních škol  
 
74/3RM/2014 - Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2014 v rozpočtu   
                          odboru školství a kultury 
 
75/3RM/2014 - Harmonogram významných celoměstských akcí v roce 2015 
 
76/3RM/2014 - Souhlas s podáním žádostí o dotace a přijetím dotací z Programu prevence    
                          kriminality v roce 2015  
  
77/3RM/2014 - Zahraniční pracovní cesta ředitelky MŠ Balzacova 
                           
78/3RM/2014 - Žádost o udělení souhlasu s podáním žádosti a přijetím dotace MS kraje  
                          Městským kulturním střediskem Havířov, příspěvkovou organizací  
                          statutárního města Havířov  
 
79/3RM/2014 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací  
                          z fondů EU,  SR, případně jiných zdrojů 
 
80/3RM/2014 - Návrh plánu hospodářské činnosti při provozování kanalizace pro veřejnou   
                          potřebu na r. 2015 

                                                                    
81/3RM/2014 - Návrh změn ve složení zkušební komise k provádění zkoušky k prokazování  
                          znalosti místopisu, právních předpisů upravujících taxislužbu, ochranu    
                          spotřebitele a znalosti obsluhy taxametru řidiči taxislužby na území města  
                          Havířova 
 
82/3RM/2014 - Snížení ceny za zimní údržbu místních komunikací za rok 2014 
  
83/3RM/2014 - Žádost o souhlas s názvem nové železniční zastávky   
       
84/3RM/2014 - Rozpis závazného ukazatele výdajů rozpočtu odboru investiční výstavby  
                          na rok 2015 
 
85/3RM/2014 - SD/15/OIV/12 - „Parkovací dům Havířov“ – rozhodnutí o vhodnosti  
                          konceptu řešení 
 
86/3RM/2014 - OŘ/55/OIV/14 „Centrum dopravní výchovy, dětské dopravní hřiště  
                           - vyloučení uchazeče a rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky   
 
87/3RM/2014 - Odprodej přebytečného majetku – Mudra Radim, Fukala Vladislav 
 
88/3RM/2014 - Poskytnutí peněžitých zápůjček na výstavbu kanalizačních přípojek IX. 
 
89/3RM/2014 - Změna Jednacího a organizačního řádu finančního výboru Zastupitelstva  
                          města Havířova 
 
90/3RM/2014 - Pověření k provádění obřadů 
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91/3RM/2014 - Návrh opatření na snížení dopravních přestupků 
 
92/3RM/2014 - Revokace usnesení č. 91/3RM/2014 - Návrh opatření na snížení  
                          dopravních přestupků 
 
93/3RM/2014 - Návrh opatření na snížení dopravních přestupků 
 
94/3RM/2014 - Komise RMH 2014 - 2018 
 
95/3RM/2014 - Stížnost p. Tomáše Rejče 
             
96/3RM/2014 - Zrušení úředního dne 31. 12. 2014 a jeho náhrada  
 
97/3RM/2014 - Návrh programu 2. zasedání Zastupitelstva města Havířova 
 
98/3RM/2014 - Úkoly ředitelům příspěvkových organizací 
 
99/3RM/2014 - Poskytování materiálů určených pro jednání Rady města Havířova 
 
100/3RM/2014 - Schválení termínu jednání Rady města Havířova 
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UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
z 3. schůze Rady města Havířova, konané dne 26.11.2014 

 
 
52/3RM/2014 -   Zvolení ověřovatele 3. schůze RMH, konané dne 26.11.2014_______________ 
 

Rada města Havířova  
 
v o l í  
 
jako ověřovatele zápisu z 3. schůze Rady města Havířova, konané dne 26.11.2014 
p. Petera HRABČÁKA 

 
 
53/3RM/2014 -   Zpráva o ověření zápisu z 2. schůze RMH, konané dne 16.11.2014__________ 
 

Rada města Havířova  
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
zprávu ověřovatelky zápisu z 2. schůze Rady města Havířova, konané  
dne  16.11.2014 

 
 
54/3RM/2014 -   Schválení programu 3. schůze RMH, konané dne 26.11.2014______________ 
 

Rada města Havířova 
  
s c h v a l u j e 
 
předložený program 3. schůze Rady města Havířova, konané dne 26.11.2014,  
dle upravené přílohy  

 
 
55/3RM/2014 -   Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova_________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
přidělení bytu příslušného čísla uvedeným žadatelům a uzavření nájemních smluv 
k těmto bytovým jednotkám  
- č.10, o velikosti 1+2, na ulici Karvinská 1182/2 Havířov-Město  
  Milanu Veličkovi 
- č.17, o velikosti 1+1, na ulici 1.máje 959/2 Havířov-Město  
  Ivanu Kováčikovi  
- č.33, o velikosti 0+1, na ulici Obránců míru 1193/10 Havířov-Šumbark  
  Jaromíru Gogolkovi 
- č.8, o velikosti 0+1, na ulici Jedlová 494/4 Havířov-Šumbark  
  Heleně Vašíčkové 
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- č.33 o velikosti 0+1 na ulici Nákupní 425/3   Havířov-Šumbark  
  Vítu Štěpánkovi 
- č.89, o velikosti 1+2, na ulici Střední 504/3 Havířov-Šumbark  
  Josefu Helešicovi  
- č.11, o velikosti 1+2 na ulici Beskydská 783/4 Havířov-Město  
  Adamu Slivkovi 
- č.4, o velikosti 1+2, na ulici Lašská 1152/17, Havířov-Město  
  Radimu Štefkovi 
- č.7 o velikosti 1+2, na ulici Marie Pujmanové 1113/6, Havířov-Šumbark  
  Davidu Husárikovi 
- č.11, o velikosti 1+2, na ulici Marie Pujmanové 1113/6, Havířov-Šumbark  
  Radimu Grossmanovi 
- č.4, o velikosti 1+2 II.Ktg., na ulici Jarošova 749/4b,  Havířov-Šumbark  
  Miroslavě Makulové 
- č.2, o velikosti 1+2 II.Ktg., na ulici Hornická 680/65, Havířov-Prostřední Suchá  
  Milanu Gáborovi 
- č. 9, o velikosti 1+3, na ulici Slezská 766/2, Havířov-Město  
  Mgr. Janu Pisakovi 
- č.6, o velikosti 1+3, na ulici Slezská 770/5, Havířov-Město  
  Radkovi Veselému  
- č.44, o velikosti 1+3, na ulici Jedlová 493/2 , Havířov-Šumbark  
  Patriku Herákovi 
- č.60, o velikosti 1+3, na ulici Jedlová 495/6, Havířov-Šumbark  
  Ing. Daniele Stoszkové 
- č.26, o velikosti 1+3, na ulici Nákupní 425/3, Havířov-Šumbark  
  Šárce Kittnarové  
- č.23, o velikosti 1+3, na ulici Emy Destinnové 1167/1a, Havířov-Šumbark  
  Aleši Satinskému 
- č.24, o velikosti 1+3, na ulici Školní 277/39 , Havířov-Šumbark  
  Janu Krajčímu 
- č.12, o velikosti 1+3, na ulici Akátová 459/3 , Havířov-Šumbark  
  Olze Přikrylová 
- č.11, o velikosti 1+4, na ulici Generála Svobody 272/21 , Havířov-Šumbark  
  Zdeňku Šustkovi 
 
p o v ě ř u j e 
 
MRA s.r.o., k uzavření nájemních smluv s výše uvedenými žadateli  

  
  Z: ředitel MRA  
  T: 1.12.2014 
 
 
56/3RM/2014 -   Hospodářská činnost města Havířova v oblasti správy domovního fondu  

   – návrh na r. 2015__________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
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schválit plán hospodářské činnosti města Havířova v oblasti správy domovního 
fondu na r. 2015 včetně finančního plánu údržby domovního fondu města 
Havířova na r. 2015 dle příloh č.1, č.2 a č.3, vč. úprav přílohy č. 1,  dle návrhu 
členů RMH a ředitele MRA na schůzi RMH  

  
 
57/3RM/2014 -   Rekonstrukce bytu č. 15 o velikosti 1+5 na ul. Heleny Malířové 1154/6  
                            v Havířově – Šumbarku, na dva byty o velikosti 1+2______________________   
 

Rada města Havířova  
  
o d k l á d á  
 
rozhodnutí o rekonstrukci bytu č. 15 o velikosti 1+5 v obytném domě na  
ul. Heleny Malířové 1154/6 v Havířově – Šumbarku, na dva byty o velikosti 1+2      
 
u k l á d á  
 
doplnit informaci o předpokládaných nákladech rekonstrukce 

       
Z: ředitel MRA  
T: 30.6.2015 

 
                                                                                                                                                              
58/3RM/2014 -   Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období  
                            leden – říjen 2014___________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
vzít na vědomí plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období  
leden – říjen 2014, dle důvodové zprávy a příloh 

 
 
59/3RM/2014 -   Návrh úprav rozpočtu IV. na rok 2014 – rozpočtová opatření č. 104. – 125.__  
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova 
schválit 
a) rozpočtová opatření č. 104. – 125., dle důvodové zprávy, 
b) na základě rozpočtových opatření č. 97. – 125. tyto nové závazné ukazatele  
    rozpočtu města Havířova na rok 2014: 
 
I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4) 1 869 107,49 tis. Kč 
z toho: tř. 1 - daňové příjmy 869 518,11 tis. Kč 
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tř. 2 - nedaňové příjmy 53 573,65 tis. Kč 

 
tř. 3 - kapitálové příjmy 6 747,00 tis. Kč 

 
tř. 4 - přijaté transfery 939 268,73 tis. Kč 

II. Výdaje celkem (a> + b>) 2 032 507,87 tis. Kč 
a) výdaje organizačních jednotek MMH 1 683 011,77 tis. Kč 
z toho: odbor životního prostředí 901,47 tis. Kč 

 
odbor školství a kultury 41 832,64 tis. Kč 

 
odbor územního rozvoje 654,00 tis. Kč 

 
stavební a silniční správní úřad 30,00 tis. Kč 

 
odbor organizační 239 080,95 tis. Kč 

 
odbor sociálních věcí 15 324,30 tis. Kč 

 
odbor komunálních služeb 267 586,73 tis. Kč 

 
odbor investiční výstavby 436 397,00 tis. Kč 

 
odbor správy majetku 21 633,00 tis. Kč 

 
Městská policie Havířov 75 184,13 tis. Kč 

 
odbor ekonomický 560 861,72 tis. Kč 

 
oddělení strategického rozvoje 6 555,60 tis. Kč 

 
kanceláře primátora 16 970,23 tis. Kč 

b) příspěvky organizacím 349 496,10 tis. Kč 
z toho: MŠ Balzacova 1 202,47 tis. Kč 

 
MŠ "U kamarádů" (Čelakovského) 853,00 tis. Kč 

 
MŠ ČSA 860,00 tis. Kč 

 
MŠ E. Holuba 1 019,00 tis. Kč 

 
MŠ Horymírova 864,40 tis. Kč 

 
MŠ Kosmonautů 720,00 tis. Kč 

 
MŠ Lípová 1 562,00 tis. Kč 

 
MŠ Mládí 985,00 tis. Kč 

 
MŠ Moravská 1 500,00 tis. Kč 

 
MŠ Okružní 653,00 tis. Kč 

 
MŠ Petřvaldská 2 435,11 tis. Kč 

 
MŠ Přímá 950,00 tis. Kč 

 
MŠ Puškinova 780,00 tis. Kč 

 
MŠ Radniční 820,00 tis. Kč 

 
MŠ Resslova 680,00 tis. Kč 

 
MŠ Sukova 790,00 tis. Kč 

 
MŠ Švabinského 790,00 tis. Kč 

 
MŠ U Jeslí 570,00 tis. Kč 

 
MŠ U Stromovky 1 039,00 tis. Kč 

 
MŠ U Topolů 590,00 tis. Kč 

 
ZŠ 1. Máje 3 878,40 tis. Kč 

 
ZŠ F. Hrubína 2 509,88 tis. Kč 

 
ZŠ a MŠ Frýdecká 3 196,84 tis. Kč 

 
ZŠ Gen. Svobody 3 864,60 tis. Kč 

 
ZŠ Gorkého 3 365,16 tis. Kč 
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ZŠ Jarošova 2 340,52 tis. Kč 

 
ZŠ K. Světlé 3 017,86 tis. Kč 

 
ZŠ Kpt. Jasioka 3 281,92 tis. Kč 

 
ZŠ M. Kudeříkové 3 870,20 tis. Kč 

 
ZŠ M. Pujmanové 3 579,36 tis. Kč 

 
ZŠ Mládežnická 3 162,84 tis. Kč 

 
ZŠ Moravská 5 764,92 tis. Kč 

 
ZŠ a MŠ Na Nábřeží 6 336,16 tis. Kč 

 
ZŠ a MŠ Selská 1 894,24 tis. Kč 

 
ZŠ Školní 2 634,60 tis. Kč 

 
ZŠ a MŠ Zelená 1 135,84 tis. Kč 

 
ZŠ Žákovská 5 921,40 tis. Kč 

 
ASTERIX - Středisko volného času Havířov 2 789,27 tis. Kč 

 
Domov seniorů Havířov 38 445,35 tis. Kč 

 
Městská knihovna Havířov 19 714,00 tis. Kč 

 
Městské kulturní středisko Havířov 42 938,25 tis. Kč 

 

SANTÉ - Centrum ambulantních a pobytových 
sociálních služeb Havířov 

12 447,64 tis. Kč 

 
Sociální služby města Havířova 33 701,30 tis. Kč 

 

Správa sportovních a rekreačních zařízení 
Havířov 36 699,14 tis. Kč 

 
Ostatní dotace a dary 83 343,43 tis. Kč 

III. Financování celkem +163 400,38 tis. Kč 
z toho: dlouhodobě přijaté půjčené prostředky +256 294,00 tis. Kč 

 
splátky jistin úvěrů -262 974,00 tis. Kč 

 
změna stavu na bankovních účtech +170 080,38 tis. Kč 

 
 
 
60/3RM/2014 -   Rozpočet města Havířova na rok 2015_________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 

d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova 
s c h v á l i t 
A. Závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2015 
1) Příjmy celkem (tř. 1 až 4) 1 544 075,00 tis. Kč 
z toho: tř. 1 – daňové příjmy 896 778,00 tis. Kč 
 tř. 2 – nedaňové příjmy 22 256,00 tis. Kč 
 tř. 3 – kapitálové příjmy 4 500,00 tis. Kč 
 tř. 4 – přijaté transfery 620 541,00 tis. Kč 

 
2) Výdaje celkem (a/ + b/) 1 430 883,00 tis. Kč 
a/ výdaje organizačních jednotek MMH 1 155 180,00 tis. Kč 
z toho: odbor životního prostředí 780,00 tis. Kč 
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 odbor školství a kultury 35 293,00 tis. Kč 
 odbor územního rozvoje 240,00 tis. Kč 
 stavební a silniční správní úřad 40,00 tis. Kč 
 odbor organizační 209 000,00 tis. Kč 
 odbor sociálních věcí 13 822,00 tis. Kč 
 odbor komunálních služeb 255 625,00 tis. Kč 
 odbor investiční výstavby 149 723,00 tis. Kč 
 odbor správy majetku 19 395,00 tis. Kč 
 Městská policie Havířov 73 000,00 tis. Kč 
 odbor ekonomický 381 562,00 tis. Kč 
 oddělení strategického rozvoje 3 700,00 tis. Kč 
 kancelář primátora 13 000,00 tis. Kč 

 
b/ příspěvky a dotace organizacím 275 703,00 tis. Kč 
z toho: MŠ Balzacova 705,00 tis. Kč 
 MŠ „U kamarádů“ (Čelakovského) 870,00 tis. Kč 
 MŠ ČSA 834,00 tis. Kč  
 MŠ E. Holuba 975,00 tis. Kč 
 MŠ Horymírova 885,00 tis. Kč 
 MŠ Kosmonautů 780,00 tis. Kč 
 MŠ Lípová 1 340,00 tis. Kč 
 MŠ Mládí 965,00 tis. Kč 
 MŠ Moravská 1 570,00 tis. Kč 
 MŠ Okružní 720,00 tis. Kč 
 MŠ Petřvaldská 2 300,00 tis. Kč 
 MŠ Přímá 930,00 tis. Kč 
 MŠ Puškinova 765,00 tis. Kč 
 MŠ Radniční 790,00 tis. Kč 
 MŠ Resslova 650,00 tis. Kč 
 MŠ Sukova 730,00 tis. Kč 
 MŠ Švabinského 700,00 tis. Kč 
 MŠ U Jeslí 540,00 tis. Kč 
 MŠ U Stromovky 845,00 tis. Kč 
 MŠ U Topolů 560,00 tis. Kč 
 ZŠ 1. Máje 3 555,00 tis. Kč 
 ZŠ F. Hrubína 2 325,00 tis. Kč 
 ZŠ a MŠ Frýdecká 3 280,00 tis. Kč 
 ZŠ Gen. Svobody 3 580,00 tis. Kč 
 ZŠ Gorkého 3 240,00 tis. Kč 
 ZŠ Jarošova 2 050,00 tis. Kč 
 ZŠ K. Světlé 2 705,00 tis. Kč 
 ZŠ Kpt. Jasioka 2 780,00 tis. Kč 
 ZŠ M. Kudeříkové 3 300,00 tis. Kč 
 ZŠ M. Pujmanové 3 370,00 tis. Kč 
 ZŠ Mládežnická 3 070,00 tis. Kč 
 ZŠ Moravská 5 450,00 tis. Kč 
 ZŠ a MŠ Na Nábřeží 5 775,00 tis. Kč 
 ZŠ a MŠ Selská 930,00 tis. Kč 
 ZŠ Školní 2 500,00 tis. Kč 
 ZŠ a MŠ Zelená 1 090,00 tis. Kč 
 ZŠ Žákovská 4 038,00 tis. Kč 
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 ASTERIX – Středisko volného času 
Havířov 2 090,00 tis. Kč 

 Domov seniorů Havířov 33 623,00 tis. Kč 
 Městská knihovna Havířov 18 252,00 tis. Kč 
 Městské kulturní středisko Havířov 43 000,00 tis. Kč 
 SANTÉ – Centrum ambulantních a 

pobytových sociálních služeb Havířov 11 715,00 tis. Kč 

 Sociální služby města Havířova 30 606,00 tis. Kč 
 Správa sportovních a rekreačních zařízení 

Havířov 32 188,00 tis. Kč 

 Ostatní dotace a dary 32 737,00 tis. Kč 
 

3) Financování celkem           - 113 192,00 tis.Kč 
z toho: uhrazené splátky dlouhodobých přijatých 

půjčených prostředků 
-144 384,00 tis. Kč 

 změna stavu krátkodobých prostředků na 
bankovních účtech 

+31 192,00 tis. Kč 

 
B.  Zapojení Fondu rezerv a rozvoje, Fondu nájemního bydlení, Fondu rozvoje  
      hospodářských aktivit, Fondu životního prostředí, Fondu veřejně prospěšných  
      aktivit, Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění     
      veřejného pořádku ve městě Havířově, Sociálního fondu do rozpočtu města   
      Havířova na rok 2015, dle důvodové zprávy.  
uložit 
Radě města Havířova zapracovat, po zjištění skutečné výše výsledku hospodaření 
města Havířova za rok 2014, do rozpočtu města Havířova na rok 2015 jeho 
částečné zapojení. 
vzít na vědomí 
rozpis rozpočtu města Havířova na rok 2015 dle důvodové zprávy. 

 
 
61/3RM/2014 -   Zrušení usnesení - prodej nemovité věci – pozemku parc. č. 2538/1  
                            a budovy č.p. 144, k.ú. Bludovice, ul. Padlých hrdinů 47, Havířov-Životice___ 
           

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
zrušit usnesení ZMH ze dne 7. 4. 2014 č.  1109/25ZM/2014 ve věci prodeje 
nemovité věci - pozemku parc. č. 2538/1 a budovy č. p. 144, k.ú. Bludovice,  
spol. BRISK Corporation s.r.o., IČ: 02570424 

     
 
62/3RM/2014 -   Výkup pozemku parc.č. 1360, k. ú. Bludovice, lokalita U Stružníku_________   
           

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e   
  
Zastupitelstvu města Havířova  
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neschválit výkup  pozemku  parc. č. 1360, k.ú. Bludovice, o výměře 2 656 m2,  
včetně částečného zpevnění, užívaného jako účelová komunikace v lokalitě  
U Stružníku, od spoluvlastníků Ing. Michala Koláře, bytem Praha-Vinohrady,  
Ondříčkova  322/24 a pana Martina Balona, bytem Havířov-Město,  
Dlouhá třída  461/3, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 221,50 Kč/m2,  
tj. za kupní cenu celkem 588 304,- Kč  

 
  
63/3RM/2014 -   Změna smluvního vztahu pro účely stavby „1. etapa cyklostezek  
                            - stavba 1./01 Havířov – Žermanická přehrada“_________________________   
 

Rada města Havířova  
pro účely výstavby „1. etapa cyklostezek –stavba 1./01 Havířov –  Žermanická  
přehrada“, 
 
d o p o r u č u j e   
 
Zastupitelstvu města Havířova   
zrušit část usnesení ZMH č. 1253/27ZM/2014 ze dne 22.9.2014,  v bodě 3., 
kterým byl schválen výkup části pozemku parc. č. 4407 k.ú. Havířov-město, ve 
vlastnictví Michala Przeczka, bytem Na Důlňáku 1400/19, 736 01 Havířov-Město 
schválit zřízení věcného břemene – služebnosti  stezky pro pěší a cyklisty a právo 
provést  stavbu  na pozemku parc. č. 4407 k.ú. Havířov-město, v rozsahu  
dle zaměření dokončené stavby   
vlastník - povinný: Michal Przeczek, bytem Na Důlňáku 1400/19, 736 01  
Havířov-Město hodnota služebnosti:  bude dle požadavku povinného  stanovena  
dle  znaleckého posudku  platného v době  uzavření  smlouvy 

 
 
64/3RM/2014 -   Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 922/1, k.ú. Havířov-město_________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e     
 
záměr pronájmu části pozemku parc.č. 922/1, k.ú. Havířov-město  
o výměře 17  m2,  panu Martinu Svobodovi, bytem Havířov-Město, Vardasova 10, 
k  již postavenému stánku  
účel: bazar, půjčovna nářadí a kostýmů, reklamní činnost 

 
 
65/3RM/2014 -   Pronájem části nemovité věci – Profa Kids Havířov o.p.s._________________  
 

Rada města Havířova 
 
o d k l á d á  
 
rozhodnutí o pronájmu části nemovité věci  - prostoru sloužícího k podnikání  
o celkové výměře 1 085,71 m2 v objektu bývalých jeslí ul. U Jeslí č. p. 893/2, 
Havířov-Šumbark, a pozemek parc. č. 198, ostatní plocha o výměře 3414 m2  
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v k.ú. Šumbark, společnosti Profa Kids Havířov o.p.s., IČ: 01550942, 
k provozování služeb péče o dítě v dětské skupině s celodenním a celoročním 
provozem 

 
  
66/3RM/2014 -   Žádosti o ukončení nájmu dohodou 
                            Obecný záměr pronájmu části nemovité věci____________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. ukončení nájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání  
    o celkové výměře 53,92 m2 ve 2. nadzemním podlaží obytného domu  
    ul. Sukova 2, Havířov-Město, nájemkyni p. Renátě Pytlíkové, IČ: 67712819,    
    dohodou k 31. 12. 2014 
 
2. obecný záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání  
    o celkové výměře 53,92 m2 ve 2. nadzemním podlaží obytného domu  
    ul. Sukova 2, Havířov-Město 
 
3. ukončení nájmu části nemovité věci – ateliéru o celkové výměře 12,45 m2  
    v 11. nadzemním podlaží obytného domu ul. Jaroslava Vrchlického 10,  
    Havířov-Podlesí, nájemci Mgr. Mikuláši Malinovi, IČ: 10610014, dohodou  
    k 31. 12. 2014 

 
 
67/3RM/2014 -   Žádost o souhlas s podnájmem a s umístěním sídla společnosti 
                            Pověření vedoucí odboru správy majetku k podpisu prohlášení vlastníka____ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. podnájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové    
    výměře 135,57 m2 v přízemí objektu ul. Jaroslava Seiferta 1438/8,  
    Havířov-Město, nájemci p. Anně Kohutové, IČ: 72077514, a to část o výměře  
    36 m2 pro spolek MÁMA centrum z.s., IČ: 03481051, zast. předsedou  
    p. Annou Kohutovou, za podmínek shodných s nájemní smlouvou 
 
2. umístění sídla spolku MÁMA centrum z.s., IČ: 03481051, v části nemovité  
    věci – prostoru sloužícího k podnikání o výměře 36 m2 v přízemí objektu  
    ul. Jaroslava Seiferta 1438/8, Havířov-Město 
 
r u š í  
 
pověření RMH ze dne 4. 4. 2012 č. usnesení 2105/34RM/2012 pro vedoucí 
odboru správy majetku  
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p o v ě ř u j e 
 
vedoucí odboru správy majetku podpisem prohlášení vlastníka o souhlasu 
s umístěním sídla právnické nebo fyzické osoby v části nemovité věci – prostoru 
sloužícího k podnikání v majetku města po předchozím schválení pronájmu nebo 
podnájmu prostoru v radě města, po dobu trvání nájemního (podnájemního) 
vztahu v souladu se zák. č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a 
fyzických osob 

 
 
68/3RM/2014 -   Prodloužení smlouvy o umístění zařízení  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
prodloužení smlouvy o umístění telekomunikačního zařízení na střeše obytného 
domu ul. Jarošova 1194/31b, Havířov-Šumbark, provozovateli zařízení  
spol. Vodafone Czech Republic a. s., IČ: 25788001, za podmínek: 
- roční úhrada 100.000,- Kč bez DPH 
- zvýšení úhrady o míru inflace stanovenou ČSÚ za uplynulý rok 
- účel: umístění technologického zařízení mobilního operátora 
- doba umístění: na dobu určitou 5 let od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2019 

 
 
69/3RM/2014 -   Využití majetku – ztráty a nálezy a věci po zemřelé______________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e    n a    v ě d o m í    
 
1. Nabytí movitých věcí,  nalezených ve 2. pololetí r. 2013, dle  § 135, odst. 4,   
    zák. 40/1964, obč. zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
 
2. Nabytí věcí  po zemřelé, jíž město vypravilo a financovalo pohřeb 
 
3. Likvidaci  neupotřebitelných  věcí dle přílohy č. 4 
 
s c h v a l u j e             
 
1. Předání použitelného šatstva dle přílohy č. 1 občanskému sdružení  
    ADRA - charitativnímu obchodu a sociálnímu šatníku v Havířově-Městě,  
    Dlouhá 59a 
 
2. Odprodej věcí  použitelných, nabytých jako věci nalezené a opuštěné,  
    dle příloh č. 2 a 3   prostřednictvím firem zajišťujících prodej použitých věcí  
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70/3RM/2014 -   Vyřazení majetku ve správě organizačního odboru______________________             
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova   
schválit vyřazení neupotřebitelné kombinované trouby LAINOX, inventární číslo 
600202200036, rok výroby 1998, výrobní číslo 006900898HACZLXAB,  
kupní cena 578 180,20 Kč, zůstatková cena 28 908,51 Kč, pořízené pro potřebu 
Restaurace Radnice  

 
 
71/3RM/2014 -   Doplnění zřizovací listiny příspěvkové organizace Správa sportovních  
                            a rekreačních zařízení Havířov_______________________________________ 
 

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit s účinností od 01.01.2015 změnu zřizovací listiny příspěvkové 
organizace Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, IČO 00306754, 
kterou se doplňuje v Článku IV „Účel a předmět činnosti PO“, odst. 3 
„Doplňková činnost:“ o nový bod „3.3. Zajišťování ubytovacích služeb.“  
pověřit podpisem dodatku č. 3 k úplnému znění zřizovací listiny ke dni 
01.01.2013 Bc. Daniela Pawlase, primátora města, a Mgr. Daniela Vachtarčíka, 
náměstka primátora pro sociální rozvoj  

 
 
72/3RM/2014 -   Udělení souhlasu s podáním žádostí a přijetím účelových dotací   
                            poskytnutých Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy______________ 
 

Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 
 
s  přijetím účelových dotací  příspěvkovými organizacemi města: 
 
1. Základní škola Havířov-Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná  
    (IČ: 48 80 54 24) 
    poskytovatel: MŠMT 
    projekt: „Učitelé online“ 
    celková předpokládaná výše dotace:…………………...…..cca 528 291,10 Kč 
    tablety: ……………………………………………………..cca 280 000,00 Kč 
    dohody, odměny koordinátorů:………………………….....cca 213 730,00 Kč 
    nepřímé náklady:……………………..………………….... cca   34 561,10 Kč 
    financování: v plné výši poskytovatelem dotace 
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2. Základní škola Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková    
    organizace (IČ: 62 33 12 48) 
    poskytovatel: MŠMT 
    projekt: “Pedagog a tablety ve výuce“ 
    celková předpokládaná výše dotace:…………………….....cca 550 840,00 Kč 
    tablety:……………………………………………………...cca 300 000,00 Kč 
    dohody, odměny koordinátorů:…………………………….cca 235 840,00 Kč     
    nepřímé náklady:……..………………………………….....cca   15 000,00 Kč 
    financování: v plné výši poskytovatelem dotace 
 
3. Základní škola Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková  
    organizace (IČ: 70 95 81 31) 
    poskytovatel: MŠMT 
    projekt: „Pedagog a tablety ve výuce“ 
    celková předpokládaná výše dotace:…..…………..………..cca 609 800,00 Kč 
    tablety:……………………………………………..………..cca 300 000,00 Kč      
    dohody, odměny koordinátorů:………………………….….cca 309 800,00 Kč 
    financování: v plné výši poskytovatelem dotace 
 
4. Základní škola Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná,  
    příspěvková organizace (IČ: 70 95 81 14) 
    poskytovatel: MŠMT 
    projekt: „Pedagog a tablety ve výuce“ 
    celková předpokládaná výše dotace:……………………….cca 609 800,00 Kč 
    tablety:……………………………………………………...cca 315 000,00 Kč 
    dohody, odměny koordinátorů:………………………….…cca 294 800,00 Kč 
    financování: v plné výši poskytovatelem dotace 
 
5. Základní škola Havířov - Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková  
    organizace (IČ: 70 95 8165) 
    poskytovatel: MŠMT 
    projekt: „Restart“ 
    celková předpokládaná výše dotace:…………………....….cca 167 800,00 Kč 
    tablety:…………………………………………………...…cca 130 000,00 Kč 
    dohody, odměny koordinátorů:………………………….....cca   37 800,00 Kč 
    financování: v plné výši poskytovatelem dotace 
 
6. Základní škola Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57  
    okres Karviná (IČ: 61 98 86 00) 
    poskytovatel: MŠMT 
    projekt: „Pedagog a tablety ve výuce“ 
    celková předpokládaná výše dotace:………………………..cca 356 880,00 Kč 
    tablety:…………………………………………………...….cca 180 000,00 Kč 
    dohody, odměny koordinátorů:…………………………......cca 176 880,00 Kč 
    financování: v plné výši poskytovatelem dotace 
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7. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Životice Zelená, příspěvková  
    organizace (IČ: 75 02 75 69) 
    poskytovatel: MŠMT 
    projekt: „Pedagog a tablety ve výuce“ 
    celková předpokládaná výše dotace:………………..…...…..cca 237 920,00 Kč 
    tablety:………………………………………………….....…cca 120 000,00 Kč 
    dohody, odměny koordinátorů:……………………………...cca 117 920,00 Kč 
    financování: v plné výši poskytovatelem dotace 
 
8. Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná (IČ: 62 33 12 21) 
    poskytovatel: MŠMT 
    projekt: „Restart“ 
    celková předpokládaná výše dotace:…………………...…..cca 316 400,00 Kč 
    tablety:…………………………………………………...…cca 266 000,00 Kč 
    dohody, odměny koordinátorů:………………………..........cca   50 400,00 Kč 
    financování: v plné výši poskytovatelem dotace 

 
 
73/3RM/2014 -   Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“  
                            - sportovní a mimosportovní kroužky havířovských středních škol__________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. rozdělení dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu  
    města Havířova na rok 2014 ze sportovní oblasti na sportovní kroužky a ze    
    školské oblasti na mimosportovní kroužky za VI., IX. – XII. měsíc roku 2014     
    určené na odměny vedoucím sportovních a mimosportovních kroužků    
    havířovských středních škol, a to takto: 
 
    10 960,- Kč Střední škola, Havířov - Šumbark, Sýkorova 1/613,  
                               příspěvková organizace, IČ 13 64 42 89 
                      z toho:     8 960,- Kč  sportovní kroužky, 
                                               2 000,- Kč  mimosportovní kroužky,  
 
      6 080,- Kč  Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov,                   
                                příspěvková organizace, IČ 62 33 15 74 
                   z toho:   6 080,- Kč  mimosportovní kroužky, 
         
    15 680,- Kč Gymnázium, Havířov - Podlesí, příspěvková organizace,  
                               IČ 62 33 15 82    

                                                       z toho:  14 060,- Kč sportovní kroužky, 
                   1 620,- Kč  mimosportovní kroužky. 
  
 2. uzavření smluv o poskytnutí dotací s příjemci 

           
          Z: vedoucí OŠK 

T: prosinec 2014 
 
 



 
USNESENÍ 

z 3. schůze Rady města Havířova 
konané dne 26.11.2014 

18 

d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit 
1. rozdělení dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu  
    města Havířova na rok 2014 ze sportovní oblasti na sportovní kroužky a ze   
    školské oblasti na mimosportovní kroužky za VI., IX. – XII. měsíc roku 2014  
    určené na odměny vedoucím sportovních a mimosportovních kroužků  
    havířovských středních škol, a to takto: 
         
    14 880,- Kč Střední škola a Základní škola, Havířov - Šumbark,  
                               příspěvková organizace, IČ 13 64 42 97 
              z toho: 14 880,- Kč sportovní kroužky, 
   
      5 920,- Kč Střední škola technických oborů, Havířov - Šumbark,  
                               Lidická 1a/600, příspěvková organizace, IČ 68 32 12 61 
              z toho:  5 920,- Kč  sportovní kroužky, 
   
    22 480,- Kč        Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková                  
                               organizace, IČ 13 64 42 71 
              z toho:   4 480,- Kč sportovní kroužky, 
               18 000,- Kč mimosportovní kroužky, 
    
      6 480,- Kč  Gymnázium, Havířov - Město, Komenského 2, příspěvková  
                                organizace, IČ 62 33 15 58 
               z toho: 6 480,- Kč mimosportovní kroužky. 
        
2. uzavření smluv o poskytnutí dotací s příjemci 

 
 
74/3RM/2014 -   Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2014 v rozpočtu   
                            odboru školství a kultury____________________________________________ 
 

Rada města Havířova   
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2014 z 
rozpočtu odboru školství a kultury, a to formou zvýšení příspěvku na provoz 
základním školám v celkové výši 392.760,- Kč takto: 
  5.920,- Kč   Základní škola Havířov - Město 1. máje 10a okres Karviná,     
                      příspěvková organizace (IČ  70 95 81 22) 

          - v tom:    5.920,- Kč ………odměny vedoucím sportovních  
                                                                   a mimosportovních kroužků  

 
16.480,- Kč   Základní škola a Mateřská škola Havířov - Bludovice Frýdecká,  
                      příspěvková organizace (IČ  48 80 52 89) 

          - v tom: 16.480,- Kč ……….odměny vedoucím sportovních  
                                                                   a mimosportovních kroužků  
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10.000,- Kč    Základní škola Havířov - Šumbark Gen. Svobody 16/284  
                       okres Karviná (IČ  48 80 55 13) 

            - v tom:             6.000,- Kč ………..odměny vedoucím sportovních  
                                                                      a mimosportovních kroužků  
                                      4.000,- Kč ………. Havířovská liga - za umístění  
                                                                      (2. místo) 

 
  9.200,- Kč   Základní škola Havířov - Město Gorkého 1/329 okres Karviná  
                (IČ  62 33 12 21) 
                      - v tom:      9.200,- Kč ………..odměny vedoucím sportovních  

                                                                    a mimosportovních kroužků  
 

  5.120,- Kč   Základní škola Havířov - Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná  
                      (IČ  61 98 87 23) 
                      - v tom:       5.120,- Kč ……….odměny vedoucím sportovních  

                                                                   a mimosportovních kroužků 
  

 22.440,- Kč   Základní škola Havířov - Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná  
                       (IČ  48 80 54 24) 

           - v tom:    19.440,- Kč ……….odměny vedoucím sportovních  
                                                                   a mimosportovních kroužků  
                                     3.000,- Kč ………. Havířovská liga - za umístění  
                                                                     (3. místo) 

 
   3.520,- Kč   Základní škola Kapitána Jasioka Havířov – Prostřední Suchá  
                       Kpt. Jasioka 57 okres Karviná (IČ  61 98 86 00) 
                        - v tom:   3.520,- Kč ………...odměny vedoucím sportovních  

                                                                  a mimosportovních kroužků  
 
   8.800,- Kč   Základní škola Havířov - Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná,    
                       příspěvková organizace (IČ  62 33 12 48) 

           - v tom:   2.800,- Kč ……..…..odměny vedoucím sportovních  
                                                                   a mimosportovních kroužků  
                                 6.000,- Kč ………....Havířovská liga - za umístění                 
                                                                   (1. místo) 

 
   4.720,- Kč   Základní škola Havířov – Šumbark M. Pujmanové 17/115 okres  
                       Karviná (IČ  48 80 54 75) 

           - v tom:   2.720,- Kč …………odměny vedoucím sportovních  
                                                                   a mimosportovních kroužků  
                                 2.000,- Kč ………. .Havířovská liga - za umístění  
                                                                  (4. místo) 

 
 10.840,- Kč   Základní škola Havířov - Podlesí Mládežnická 11/1564 okres  
                       Karviná, příspěvková organizace (IČ  70 95 81 14) 

           - v tom: 10.840,- Kč …………odměny vedoucím sportovních  
                                                                   a mimosportovních kroužků  
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  4.880,- Kč   Základní škola Havířov - Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná,  
                      příspěvková organizace (IČ  70 95 81 31) 

          - v tom:  4. 880,- Kč ………....odměny vedoucím sportovních  
                                                                   a mimosportovních kroužků  

 
 11.840,- Kč  Základní škola a Mateřská škola Havířov - Město Na Nábřeží,     
                      příspěvková organizace (IČ  48 80 52 71) 

          - v tom:           11.840,- Kč ………....odměny vedoucím sportovních  
                                                                      a mimosportovních kroužků  

 
 272.720,- Kč Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím     
                       Havířov - Bludovice Selská, příspěvková organizace  
                       (IČ 75 02 75 77) 

           - v tom:        270.000,- Kč ………....dofinancování výjimky  
                                                                      z počtu žáků 
                                    2.720,- Kč ………....odměny vedoucím sportovních  
                                                                      a mimosportovních kroužků  

 
   2.640,- Kč  Základní škola Havířov - Šumbark Školní 1/814 okres Karviná,    
                      příspěvková organizace (IČ  70 95 81 49) 

          - v tom:   2.640,- Kč …………odměny vedoucím sportovních  
                                                                   a mimosportovních kroužků  

 
   2.640,- Kč  Základní škola a Mateřská škola Havířov - Životice Zelená,      
                      příspěvková organizace (IČ  75 02 75 69) 

          - v tom:    2.640,- Kč ………...odměny vedoucím sportovních  
                                                                   a mimosportovních kroužků  

 
   1.000,- Kč  Základní škola Havířov - Město Žákovská 1/1006 okres Karviná  

          (IČ  62 33 12 30) 
          - v tom:    1.000,- Kč ………. Havířovská liga - za umístění  
                                                                  (5. místo) 

 
uložit ekonomickému odboru zapracovat zvýšení příspěvku na provoz základním 
školám do návrhu úprav rozpočtu IV. na rok 2014 o výše uvedené částky  

 
 
75/3RM/2014 -   Harmonogram významných celoměstských akcí v roce 2015_______________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
Harmonogram významných celoměstských akcí v roce 2015 dle přílohy č. 1,  
s úpravami dle návrhů členů RMH 
           
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
vzít na vědomí Harmonogram významných celoměstských akcí v roce 2015 dle 
přílohy č. 1 

 



 
USNESENÍ 

z 3. schůze Rady města Havířova 
konané dne 26.11.2014 

21 

76/3RM/2014 -   Souhlas s podáním žádostí o dotace a přijetím dotací z Programu prevence    
                            kriminality v roce 2015______________________________________________  
  

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit 
1. podání žádostí o dotace a přijetí dotací na realizaci 4 dílčích projektů v rámci  
    Programu prevence kriminality v roce 2015 vyhlášeného Ministerstvem vnitra  
    ČR na tyto projekty: 
    - projekt „Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi“  
    - projekt „Efektivní práce s ohroženými dětmi a jejich rodinami“  
    - projekt „Prevence předlužování a podvodů pro seniory“   
    - projekt „Asistent prevence kriminality“ 
2. finanční spoluúčast statutárního města Havířova v předpokládané výši: 
    29 800,- Kč na projekt „Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi“ 
    14 400,- Kč na projekt „Efektivní práce s ohroženými dětmi a jejich rodinami“ 
      7 500,- Kč na projekt „Prevence předlužování a podvodů pro seniory“ 
    70 800,- Kč na projekt „Asistent prevence kriminality“ 
uložit ekonomickému odboru zapracovat do rozpočtu města prostřednictvím 
návrhu úprav rozpočtu na rok 2015 ve výši schváleného podílu města na 
spolufinancování projektů finanční prostředky z Fondu bezpečnosti pro zvýšení 
bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě 
Havířově, a to za předpokladu, že projekty budou schváleny Republikovým 
výborem pro prevenci kriminality 

 
                                     
77/3RM/2014 -   Zahraniční pracovní cesta ředitelky MŠ Balzacova_______________________ 
                           

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e   
 
ve dnech 8. 12. – 12. 12. 2014 zahraniční pracovní cestu  do Polska  
Bc. Miroslavě Turecké, ředitelce Mateřské školy Havířov-Podlesí  
Balzacova 2/1190 za účelem účasti na zahraniční stáži  v rámci projektu  
„Podpora zdraví v předškolní výchově“ 

 
 
78/3RM/2014 -   Žádost o udělení souhlasu s podáním žádosti a přijetím dotace MS kraje  
                            Městským kulturním střediskem Havířov, příspěvkovou organizací  
                            statutárního města Havířov__________________________________________  
 

Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e   
 
podání žádosti a přijetí dotace z rozpočtu ,,Program podpory aktivit v oblasti 
kultury na rok 2015“ Moravskoslezského kraje - Krajský úřad, se sídlem:  
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28. října 117, 702 18 Ostrava, Městským kulturním střediskem Havířov 
v předpokládané výši 150 000.--Kč na realizaci mezinárodního varhanního 
festivalu VOX ORGANI 2015 

      
 
79/3RM/2014 -   Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání  
                            dotací z fondů EU,  SR, případně jiných zdrojů__________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
vzít na vědomí informativní zprávu o skutečném stavu podaných žádostí pro 
získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů ke dni 18.11.2014  
dle přílohy. 

 
                                                  
80/3RM/2014 -   Návrh plánu hospodářské činnosti při provozování kanalizace pro veřejnou   
                            potřebu na r. 2015__________________________________________________ 

                                                                    
Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit plán hospodářské činnosti při provozování kanalizace pro veřejnou 
potřebu na r. 2015 ve znění dle přílohy   

 
 
81/3RM/2014 -   Návrh změn ve složení zkušební komise k provádění zkoušky k prokazování  
                            znalosti místopisu, právních předpisů upravujících taxislužbu, ochranu    
                            spotřebitele a znalosti obsluhy taxametru řidiči taxislužby na území města  
                            Havířova__________________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
j m e n u j e  
 
pana Petera Hrabčáka, 
členem zkušební komise k  provádění zkoušky k prokazování znalosti místopisu, 
právních předpisů upravujících taxislužbu, ochranu spotřebitele a znalosti obsluhy 
taxametru řidiči taxislužby na území města Havířova, s účinností od 1.1.2015, po 
dobu trvání jeho funkce člena Rady města Havířova 
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p o t v r z u j e 
 
členství a funkce ostatních členů ve zkušební komisi:  
Czechová Naďa, odbor komunálních služeb – předseda zkušební komise 
Kolář Jan, odbor komunálních služeb – člen zkušební komise s oprávněním 
vykonávat funkci náhradníka pro funkci předsedy zkušební komise 
Ing. Balounová Irena, odbor vnitra a živnostenský úřad – člen zkušební komise 
Ing. Muras Bohuslav, ředitel Městské policie Havířov – člen zkušební komise  
Ing. Schwarz Jaromír, stavební a silniční správní úřad – člen zkušební komise  
po dobu výkonu působnosti dopravního úřadu na úseku taxislužby 

 
 
82/3RM/2014 -   Snížení ceny za zimní údržbu místních komunikací za rok 2014____________ 
  

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
uzavření dodatku č. 19 ke smlouvě o dílo č. E/380/DHR/97, kterým se upravuje 
článek II. Cena, kdy paušální částka za provedení zimní údržby místních 
komunikací v roce 2014 bude činit celkem 11 455 373,60 Kč vč. DPH 
  
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem dodatku č. 19 ke smlouvě  
o dílo č. E/380/DHR/97 

 
          Z: vedoucí OKS  
          T: 12/2014 
 
 
83/3RM/2014 -   Žádost o souhlas s názvem nové železniční zastávky______________________   
       

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
žádost společnosti Dopravní projektování, spol. s r.o. o souhlas s názvem  
nové železniční zastávky na území města Havířova, na trati č. 321  
Český Těšín – Polanka nad Odrou 
 
s c h v a l u j e 
 
název nové železniční zastávky „Havířov střed“ 
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84/3RM/2014 -   Rozpis závazného ukazatele výdajů rozpočtu odboru investiční výstavby  
                            na rok 2015________________________________________________________ 
 

Rada města Havířova   
 
b e r e  n a  v ě d o m í  
 
1. rozpis závazného ukazatele výdajů rozpočtu OIV na rok 2015 dle Přílohy č. 1,  
    ve znění ze dne 26.11.2014    
2. seznam akcí realizovatelných v případě uvolnění finančních prostředků  
    schváleného rozpočtu OIV na rok 2015 dle Přílohy č. 2, ve znění ze dne  
    26.11.2014    
 
d o p o r u č u j e   
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit 
1. rozpis závazného ukazatele výdajů rozpočtu OIV na rok 2015 dle Přílohy č. 1  
2. seznam akcí realizovatelných v případě uvolnění finančních prostředků  
    schváleného rozpočtu OIV na rok 2015 dle Přílohy č. 2 

 
 
85/3RM/2014 -   SD/15/OIV/12 - „Parkovací dům Havířov“ – rozhodnutí o vhodnosti  
                            konceptu řešení____________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
o d k l á d á  
 
rozhodnutí o vhodnosti předložených konceptů řešení na veřejnou zakázku 
SD/15/OIV/12 –  „Parkovací dům Havířov“ (číslo stavby 10062)  
 
u k l á d á  
 
provést ekonomickou a právní analýzu úkonů týkajících se veřejné zakázky 
SD/15/OIV/12 –  „Parkovací dům Havířov“  

Z: vedoucí OIV 
T: leden 2015 

 
           
86/3RM/2014 -   OŘ/55/OIV/14 „Centrum dopravní výchovy, dětské dopravní hřiště  
                            - vyloučení uchazeče a rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky__________   
 

Rada města Havířova 
 
v y l u č u j e 
 
ze zadávacího řízení OŘ/55/OIV/14 - „Centrum dopravní výchovy, dětské 
dopravní hřiště“ (číslo stavby 6098): 
- společnost Beskydská stavební, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec,  
  IČO: 28618897 z důvodů uvedených v Příloze č. 1   
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r o z h o d l a  
 
1. o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku OŘ/55/OIV/14 – „Centrum  
    dopravní výchovy, dětské dopravní hřiště“ od uchazeče EUROVIA CS, a.s.  
    odštěpný závod oblast Morava, závod Ostrava, Vratimovská 658/77, 718 00  
    Ostrava-Kunčičky, IČO: 45274924, s nabídkovou cenou 12.729.537,03 Kč  
    bez DPH (15.402.739,81 Kč vč. DPH) 
 
2. o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky OŘ/55/OIV/14 – „Centrum  
    dopravní výchovy, dětské dopravní hřiště“ takto:   
 
     2. místo: NOSTA, s.r.o., se sídlem Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01  
                    Nový Jičín, IČO: 47671416, s nabídkovou cenou 14.444.000,- Kč  
                    bez DPH (17.477.240,- Kč vč. DPH) 
      
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem smlouvy na realizaci 
veřejné zakázky OŘ/55/OIV/14 – „Centrum dopravní výchovy, dětské dopravní 
hřiště“   
 
u k l á d á 
 
1. zajistit odeslání oznámení o vyloučení uchazeče a o výběru nejvhodnější   
    nabídky na veřejnou zakázku OŘ/55/OIV/14 „Centrum dopravní výchovy,  
    dětské dopravní hřiště“ uchazečům prostřednictvím společnosti  
    VIOLETTE, s.r.o.  

     
          Z: vedoucí OIV 
          T: do 28.11.2014  
 

2. předložit smlouvu na realizaci veřejné zakázky OŘ/55/OIV/14 – „Centrum  
    dopravní výchovy, dětské dopravní hřiště“ k podpisu   

  
Z: vedoucí OIV 

          T: 12/2014 
 
 
87/3RM/2014 -   Odprodej přebytečného majetku – Mudra Radim, Fukala Vladislav________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
odprodej  přebytečného majetku:  
notebooku ACER TRAVEL MATE 5760G-2434G75Mnsk, výrobní číslo 
LXV57030271450AB317600, inv. číslo 000000025309 pořízeného  
v 12/2011 (bez SW) za cenu ve výši 4 443,- Kč vč. DPH panu Radimovi Mudrovi 
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a notebooku ACER TRAVEL MATE 5760G-2434G75Mnsk, výrobní číslo 
LXV57030271450AB367600, inv. číslo 000000025316 pořízeného v 12/2011 
(bez SW) za cenu ve výši 4 443,- Kč vč. DPH panu Vladislavovi Fukalovi 
 
p o v ě ř u j e 
 
vedoucí organizačního odboru podpisem smluv 

                                                                                        
Z: vedoucí ORG 

                                           T: 15.12.2014 
                                                               
 
88/3RM/2014 -   Poskytnutí peněžitých zápůjček na výstavbu kanalizačních přípojek IX._____ 
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit smlouvu o poskytnutí peněžité bezúročné zápůjčky na výstavbu 
soukromé části kanalizační přípojky k nemovitosti s vlastníky nemovitosti: 
 
Kamila Charvátová,  t.b. U Modlitebny 1293/9, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá 
Jiří Švidrnoch, t.b. Nádražní 384, 735 81 Bohumín 
Výše zápůjčky 16.000,- Kč 
Splatnost zápůjčky 18 měsíců 
 
Smlouva o poskytnutí peněžité bezúročné zápůjčky na výstavbu soukromé části 
kanalizační přípojky k nemovitosti bude s vlastníky nemovitosti uzavřena až po 
uzavření smlouvy o převodu práv a povinností z výstavby a financování 
kanalizační přípojky. 
pověřit  Ing. Eduarda Heczka, náměstka primátora pro ekonomiku a správu 
majetku podpisem smlouvy o zápůjčce. 

         
          Z: vedoucí EO 

T: 01/2015 
 
 
89/3RM/2014 -   Změna Jednacího a organizačního řádu finančního výboru Zastupitelstva  
                            města Havířova____________________________________________________ 
 

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit  
1. Statut finančního výboru Zastupitelstva města Havířova s účinností  
    od 15.12.2014  ve znění dle přílohy č. 1, s úpravami dle připomínek FV ZMH 
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2. Jednací řád finančního výboru Zastupitelstva města Havířova s účinností  
    od 15.12.2014  ve znění dle přílohy č. 2, s úpravami dle připomínek FV ZMH 

 
 
90/3RM/2014 -   Pověření k provádění obřadů_________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
p o v ě ř u j e  
 
pro funkční období 2014-2018 prováděním sňatečných obřadů členku 
Zastupitelstva města Havířova Bc. Alenu Zedníkovou  
 
s t a n o v í 
 
pro funkční období 2014-2018 užívání závěsného odznaku se státním znakem ČR 
Bc. Alenou Zedníkovou při provádění sňatečných obřadů  
 
p o v ě ř u j e 
 
pro funkční období 2014 – 2018 prováděním obřadů vítání dětí a jubilejních 
manželských obřadů (např. zlaté svatby) Bc. Alenu Zedníkovou  
a paní Soňu Dosedělovou 

 
 
91/3RM/2014 -   Návrh opatření na snížení dopravních přestupků________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e  n a  v ě d o m í 
 
informaci o průběhu realizace opatření ke snížení dopravních přestupků na území 
statutárního města Havířova dle důvodové zprávy a příloh 
 
u k l á d á 
 
1. zpracovat zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku Pořízení stacionárního    
    zařízení pro měření rychlosti vozidel  na komunikacích: 
    a) ul. Dělnická (od křižovatky s ulicemi U Stromovky a Mánesova po dělený  
        přechod u NsP Havířov), 
    b) ul. Dělnická (od děleného přechodu u NsP Havířov po křižovatku  
        s ul. U Stromovky a Mánesova), 
    c) ul. Těšínská v úseku od okružní křižovatky na Bludovickém kopci po  
        křižovatku s ul. Jurije Gagarina (směr Havířov) nebo ul. Těšínská v úseku od  
        křižovatky s ul. Frýdecká a Okrajová po křižovatku s ul. 17. listopadu  
        a Na Nábřeží. 

 
          Z: tajemník MMH 
                                     ředitel MP 
          T: 03/2015 
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2. předložit návrh organizačních opatření nezbytných pro realizaci měření  
    rychlosti na komunikacích 

          Z: tajemník MMH 
                                     ředitel MP 
          T: 07/2015 
 

3. předložit návrh na úpravu rozpočtu města na rok 2015 na pořízení stacionárního  
    zařízení pro měření rychlosti vozidel na komunikacích a na krytí provozních  
    potřeb Magistrátu města Havířova a Městské policie Havířov při měření  
    rychlosti vozidel stacionárním zařízením. 

 
          Z: tajemník MMH 
                                     ředitel MP 
          T: 09/2015 
         
 
92/3RM/2014 -   Revokace usnesení č. 91/3RM/2014 - - Návrh opatření na snížení  
                            dopravních přestupků_______________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
r e v o k u j e 
 
usnesení č. 91/3RM/2014 - Návrh opatření na snížení dopravních přestupků 

 
 
93/3RM/2014 -   Návrh opatření na snížení dopravních přestupků________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e  n a  v ě d o m í 
 
informaci o průběhu realizace opatření ke snížení dopravních přestupků na území 
statutárního města Havířova dle důvodové zprávy a příloh 
 
u k l á d á 
 
1. zpracovat zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku na pořízení   
    stacionárního zařízení pro měření rychlosti vozidel  na komunikacích: 
    a) ul. Dělnická (od křižovatky s ulicemi U Stromovky a Mánesova po dělený  
        přechod u NsP Havířov), 
    b) ul. Dělnická (od děleného přechodu u NsP Havířov po křižovatku  
        s ul. U Stromovky a Mánesova), 
    c) ul. Těšínská v úseku od okružní křižovatky na Bludovickém kopci po    
        křižovatku s ul. Jurije Gagarina (směr Havířov) nebo ul. Těšínská v úseku  
        od křižovatky s ul. Frýdecká a Okrajová po křižovatku s ul. 17. listopadu  
        a Na Nábřeží. 

 
          Z: tajemník MMH 
                                     ředitel MP 
          T: 03/2015 
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2. předložit návrh organizačních opatření nezbytných pro realizaci měření  
    rychlosti na komunikacích 

          Z: tajemník MMH 
                                     ředitel MP 
          T: 07/2015 
 

3. předložit návrh na úpravu rozpočtu města na rok 2015 na pořízení stacionárního  
    zařízení pro měření rychlosti vozidel  na komunikacích a na krytí provozních  
    potřeb Magistrátu města Havířova a Městské policie Havířov při měření  
    rychlosti vozidel stacionárním zařízením. 

 
          Z: tajemník MMH 
                                     ředitel MP 
          T: 09/2015 
 
 
94/3RM/2014 -   Komise RMH 2014 – 2018___________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
platný Jednací řád komisí Rady města Havířova, dle přílohy č. 1 a platné Statuty 
jednotlivých komisí Rady města Havířova v rozsahu příloh 2 až 13: 

 
Komise pro bezpečnost silničního provozu 
Komise bytové 
Komise energetické 
Komise kulturní a letopisecké 
Komise pro občanské záležitosti 
Komise protidrogové a prevence kriminality 
Komise pro regionální spolupráci a partnerské vztahy 
Komise rozvojové 
Komise sportovní 
Komise školské 
Komise životního prostředí 
 
z ř i z u j e 
 
ve funkčním období 2014 – 2018 tyto komise Rady města Havířova s počty členů 
včetně předsedy: 
Komise pro bezpečnost silničního provozu – 9 členů 
Komise bytová – 9 členů 
Komise energetická – 9 členů 
Komise kulturní a letopisecká – 9 členů 
Komise pro občanské záležitosti – 9 členů 
Komise protidrogová a prevence kriminality – 9 členů 
Komise pro regionální spolupráci a partnerské vztahy – 9 členů 
Komise rozvojová – 15 členů (z toho 6 předsedů občanských komisí  
                                                 Rady města Havířova)  
Komise sociální a zdravotní – 9 členů 
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Komise sportovní – 9 členů 
Komise školská – 9 členů 
Komise životního prostředí – 9 členů 
 
r u š í 
 
Statut komise pro plánování sociálních služeb, Statut komise sociální a Statut 
komise zdravotní 
 
s c h v a l u j e 
 
Statut komise sociální a zdravotní, ve znění přílohy č. 14  

 
 
95/3RM/2014 -   Stížnost p. Tomáše Rejče____________________________________________ 
             

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
vzít na vědomí stížnosti na nesprávný postup Ing. Zdeňka Osmanczyka, bývalého 
primátora města, které zaslal p. Tomáš Rejč  dne 26.9. 2014 a v opravené verzi  
dne 29.9.2014 (viz příloha č. 1)  a sdělení k ní ze dne 10.10. 2014 (příloha č. 2). 
konstatuje, že uvedené stížnosti na postup bývalého primátora města nejsou 
důvodné. 
pověřit tajemníka magistrátu města podpisem odpovědi dle přílohy č. 3 

 
 
96/3RM/2014 -   Zrušení úředního dne 31. 12. 2014 a jeho náhrada_______________________  
 

Rada města Havířova 
 
r o z h o d l a 
 
ve středu dne 31. 12. 2014 uzavřít Magistrát města Havířova pro veřejnost s tím, 
že ve dnech 23.12. a 30.12. 2014 budou úřední hodiny od 8.00 hod. do 15.00 hod. 
 
u k l á d á 
 
informovat veřejnost o přijatém usnesení  

 
          Z: vedoucí KP 
          T: 12/2014 
 
 
 
 
 



 
USNESENÍ 

z 3. schůze Rady města Havířova 
konané dne 26.11.2014 

31 

97/3RM/2014 -   Návrh programu 2. zasedání Zastupitelstva města Havířova_______________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
předložený návrh programu 2. zasedání Zastupitelstva města Havířova, které  
se bude konat dne 15. prosince 2014 od 09:00 hod. v Kulturním domě RADOST,  
ve znění dle upravené přílohy. 

 
 
98/3RM/2014 -   Úkoly ředitelům příspěvkových organizací_____________________________ 
 

Rada města Havířova  
 
u k l á d á 
 
Ředitelům příspěvkových organizací města Havířova jmenovitě: 
- Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace, IČO: 75139243, 
- Městská knihovna Havířov, IČO: 00601250, 
- Městské kulturní středisko Havířov, IČO: 00317985, 
- SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb,  
  IČO: 00847470, 
- Sociální služby města Havířova, IČO: 60337583,  
- Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, IČO: 00306754  

1. aby RMH navrhli úspory v hospodaření těchto organizací ve výši 15% oproti 
    návrhu rozpočtu na rok 2015, 
 
2. aby RMH předložili přehled uzavřených smluv platných i pro rok 2015  
    s plněním nad 50 000,- Kč v roce 2015 nebo s plněním nad 30 dnů  
 
3. aby písemně sdělili RMH, jaká právní jednání hodlají učinit s plněním trvajícím  
    déle jak 30 dní nebo na základě kterých by v každém jednotlivém případě  
    vznikla příspěvkové organizaci povinnost zaplatit částku vyšší jak 50 000,- Kč   

 
Z: ředitelé PO  
T: na RMH 14.1.2015 

 
 
99/3RM/2014 -   Poskytování materiálů určených pro jednání Rady města Havířova_________ 
 

Rada města Havířova 
 
n e s o u h l a s í  
 
s poskytováním materiálů určených pro jednání Rady města Havířova členům 
Zastupitelstva města Havířova, kteří nejsou členy Rady města Havířova 
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100/3RM/2014 - Schválení termínu jednání Rady města Havířova________________________ 
          

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
termín 4. schůze Rady města Havířova ve středu 3.12.2014  od 16:00 hodin  

 
 
 
 
 
 
………………………………….....                                     ...…..…….……………………... 
Bc. Daniel PAWLAS     Ing. Eduard H E C Z K O 
primátor města                                                           náměstek primátora   
                                                                            pro ekonomiku a správu majetku  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K bodu č. 15 schváleného programu RMH ve věci upřesnění účelu užívání prostor, doplnění 
investic k započtení s nájemným – spol. Prckův ráj s.r.o. nebylo přijato žádné usnesení.  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UUU   SSS   NNN   EEE   SSS   EEE   NNN   ÍÍÍ   
z 4. schůze Rady města Havířova 

konané dne 03.12.2014 

 
v zasedací místnosti Rady města Havířova  

na Magistrátu města Havířova 
ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město 

ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Č.jed.    MMH/99 244/2014 
 
V Havířově dne 8.12.2014 
Zapsala: Vladimíra Mikulášová, referent oddělení KP 
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PP  ŘŘ  EE  HH  LL  EE  DD      UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
přijatých na 4. schůzi Rady města Havířova, konané dne 03.12.2014 

 
 
101/4RM/2014 - Zvolení ověřovatele 4. schůze RMH, konané dne 03.12.2014 
 
102/4RM/2014 - Zpráva o ověření zápisu ze 3. schůze RMH, konané dne 26.11.2014 
 
103/4RM/2014 - Schválení programu 4. schůze RMH konané dne 03.12.2014 
 
104/4RM/2014 - Zelené terasy, a.s. – postup v insolvenčním řízení 
 
105/4RM/2014 - Jmenování členů komisí RMH 
 
106/4RM/2014 - Změna statutu občanské komise RMH 
 
107/4RM/2014 - Právní jednání ředitelů příspěvkových organizací 
 
108/4RM/2014 - ZPŘ/15/OKS/13 – Revitalizace zeleně na území statutárního města  
                            Havířov – dodatek č. 1 ke smlouvě č. OKS/855/2014 
 
109/4RM/2014 - Schválení pracovní cesty do Prahy ve dnech 4. – 5.12.2014 
 
110/4RM/2014 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova 
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UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
z 4. schůze Rady města Havířova, konané dne 03.12.2014 

 
 
101/4RM/2014 - Zvolení ověřovatele 4. schůze RMH, konané dne 03.12.2014_______________ 
 

Rada města Havířova  
 
v o l í  
 
jako ověřovatele zápisu ze 4. schůze Rady města Havířova, konané dne 
03.12.2014   

        Róberta MASAROVIČE, MSc. 
 
 
102/4RM/2014 - Zpráva o ověření zápisu ze 3. schůze RMH, konané dne 26.11.2014_________ 
 

Rada města Havířova  
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
zprávu ověřovatelky zápisu ze 3. schůze Rady města Havířova, konané dne  
26.11.2014 

 
 
103/4RM/2014 - Schválení programu 4. schůze RMH konané dne 03.12.2014_______________ 
 

Rada města Havířova 
  
s c h v a l u j e 
 
předložený program 4. schůze Rady města Havířova, konané dne 03.12.2014,  
dle přílohy  

 
 
104/4RM/2014 - Zelené terasy, a.s. – postup v insolvenčním řízení________________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
podání incidenční žaloby na určení pravosti popřené pohledávky za dlužníkem 
Zelené terasy, a.s., IČO 27836185, ve výši 1.007.576,63 Kč s příslušenstvím  
u Krajského soudu v Ostravě  
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova  
vzít na vědomí  
1. přihlášku pohledávky ve výši 1.004.475,14 Kč s příslušenstvím v insolvenčním 
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řízení vedeném u Krajského soudu v Ostravě sp. zn. KSOS 22 INS 16083/2014     
ve věci insolventního dlužníka Zelené terasy,a.s., IČO 27836185  
dle Přílohy č. 1 

2. vyrozumění o popření přihlášené nevykonatelné pohledávky dle Přílohy č. 2 
3. podání incidenční žaloby na určení pravosti popřené pohledávky ve výši 
    1.007.576,63 Kč s příslušenstvím u Krajského soudu v Ostravě  
neschválit 
1. zpětvzetí incidenční žaloby o určení pravosti popřené pohledávky ve výši  
    1.007.576,63 Kč vč. úroků z prodlení a příslušenství,  
2. zpětvzetí pohledávky ve výši ve výši 1.004.475,14 Kč s příslušenstvím  
    v insolvenčním řízení  

 
 
105/4RM/2014 - Jmenování členů komisí RMH________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
j m e n u j e 
 
1. předsedou komise pro bezpečnost  
    silničního provozu     Skácela Romana 
    členy komise pro bezpečnost  
    silničního provozu:     Ing. Slížka Vladimíra  
                 Galocze Petra 
                  Mgr. Guňku Josefa  
       Hečka Zdeňka 
                  Wilčka Lukáše 
       Grobelného Milana 

Komárka Petra 
                  Državu Richarda 
        
2. předsedou komise bytové     Walu Petra 
    členy komise bytové:              Horáka Tomáše 
                 Kubelku Václava 
       Pilku Josefa  
                  Plawnou Šárku, DiS. 
                  Bc. Dobešovou Boženu, DiS. 

         Bc. Tomaniecovou Darju 
                    Kheka Pavla 
                    Mozgu Romana 

         
3. předsedou komise energetické    Janíka Martina 
   členy komise energetické:    Ing. Žáka Karla 
       Ing. Wichra Václava  
       Bc. Hanzla Radima 
                  Ing. Špiříka Jiřího 
       Kaluse Radima 
                  Stolarika Iva 
                  Ing. Tarkowskeho Iva 
       Ing. Špoka Petra 
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4. předsedou komise kulturní a letopisecké   Taussiga Martina 
   členy komise kulturní a letopisecké:   Mgr. Treichelovou Rudolfu 
                  Mgr. Kupczaka Radka 
                  Ing. Ryšku Věroslava  
       Kubalíka Jána 
       Mgr. Kotajnou Dagmar 
       Kočí Palkovskou Ivetu 
                  Olšákovou Miroslavu 
                  Příborského Filipa 
       
5. předsedou komise pro občanské záležitosti  Dosedělovou Soňu 
   členy komise pro občanské záležitosti:  Čujdíkovou Stanislavu 
                  Šenkýře Zbyňka 

         PaedDr. Nováka Svatopluka  
                    Adamovou Alenu 
         Mgr. Skácela Pavla 
                    Žluvovou Šárku 
                    Čermákovou Miroslavu 
         Pawlasovou Emílii 
 

6. předsedou komise protidrogové  
   a prevence kriminality      Beneše Jana 
   členy komise protidrogové  
   a prevence kriminality:     Krusberskou Marii 
                  Ďurkáče Karla 
                  Porembskeho Martina 
                  Světničku Marka, DiS. 
       Mgr. Kolondru Tomáše 
       Novotného Františka 
                  Mráze Jiřího 
                  Pechancovou Janu 
        
7. předsedou komise pro regionální  
    spolupráci a partnerské vztahy    Kozáka Vojtěcha 
    členy komise pro regionální  
    spolupráci a partnerské vztahy:   RSDr. Slowika Josefa 
                  Jeziorského Jaroslava 
       Ing. Šlachtu Karla  
                  Světničku Marka, DiS. 
                  Lapisze Ondřeje 
                  Kočí Palkovskou Ivetu 
                  Šimkovou Hanu 
       Bahounkovou Nikolu 
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8. předsedou komise sociální a zdravotní  Bc. Havlíčkovou Moniku 
    členy komise sociální a zdravotní:             JUDr. Bujoka Bronislava 
                  Zedníkovou Alenu 
       Kožmínovou Ivanu  
                 Weissovou Blanku 
       Mgr. Goreckou Stanislavu 
                  Kubeckou Andreu 
                  Ing. Skulinu Daneše 
                  Orbanovou Ivonu 
       
9. předsedou komise sportovní    Mgr. Trnku Romana 
    členy komise sportovní:    Jekielka Dalibora 

Ďurkáče Karla              
 Rapanta Pavla   
 Szypku Henryka 

                  Ing. Weisse Iva 
       Frenštátského Marcela 
                  Kálu Jiřího 
                  Svobodu Martina 
        
10. předsedou komise školské    Mgr. Treichelovou Rudolfu 
      členy komise školské:    Mgr. Novákovou Věru           
       Mgr. Šlachtovou Zdenku  
       Mgr. Feberovou Janu  
       Ing. Mgr. Hoňka Jindřicha 
       Ryškovou Petru 
                  Paclovou Jarmilu,MA 
                  Bajerovou Růženu 
       Novákovou Zuzanu 
 
11. předsedou komise životního prostředí   Ing. Šillerovou Evu 
      členy komise životního prostředí   Grygerka Milana  
                  Želinskou Janinu 
               Látku Jana 
       Nezhybu Jana  

      Lešňanského  Jaroslava                    
                                                            Zegzulkovou Yvonu 

       Zahradníčka Petra 
       Kousalovou Alenu 
 
12. předsedou komise rozvojové     Pawlase Aleše 
      členy komise rozvojové:     Ing. Gongola Jaroslava, CSc. 
              Fukalu Vladislava 
                  Ing. Jantoše Pavola  
                  Ing. Smrčka Petra 
       Ing. Niemiece Bohuslava 
       Ing. Baránka Ondřeje 

Hrabčákovou Marii  
 Suchánkovou Šárku 

                    
a předsedy občanských komisí 
Rady města Havířova  
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106/4RM/2014 - Změna statutu občanské komise RMH_________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
Statut občanské komise ve znění přílohy č. 1 s úpravou čl. I odst. 2 takto: 
„2. Členem občanské komise může být fyzická osoba starší 18 let.“ 

 
 
107/4RM/2014 - Právní jednání ředitelů příspěvkových organizací_______________________  
 

Rada města Havířova  

 
u k l á d á 
 
1.  ve smyslu ustanovení článku V. bod 6. Zřizovací listiny příspěvkové 

organizace Městské  kulturní středisko Havířov, IČO: 00317985,  
statutárnímu orgánu příspěvkové organizace Městské kulturní středisko 
Havířov, IČO: 00317985, aby do 28.2.2015 bez předchozího souhlasu Rady 
města Havířova nečinil právní jednání s plněním trvajícím déle jak 30 dní a 
právní jednání, na základě kterých by v každém jednotlivém případě vznikla 
příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko Havířov, IČO: 00317985, 
povinnost zaplatit částku vyšší jak 100 000,- Kč bez DPH, 
 

2. ve smyslu ustanovení článku V. bod 6. Zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Městská knihovna Havířov, IČO: 00601250, 
statutárnímu orgánu příspěvkové organizace Městská knihovna Havířov, IČO: 
00601250, aby do 28.2.2015 bez předchozího souhlasu Rady města Havířova 
nečinil právní jednání s plněním trvajícím déle jak 30 dní a právní jednání, na 
základě kterých by v každém jednotlivém případě vznikla příspěvkové 
organizaci Městská knihovna Havířov, IČO: 00601250, povinnost zaplatit 
částku vyšší jak 100 000,- Kč bez DPH, 

 
3. ve smyslu ustanovení článku V. bod 6. Zřizovací listiny příspěvkové organizace 

Domov seniorů Havířov, IČO: 75139243, 
statutárnímu orgánu organizace Domov seniorů Havířov, příspěvková 
organizace, IČO: 75139243, aby do 28.2.2015 bez předchozího souhlasu Rady 
města Havířova nečinil právní jednání s plněním trvajícím déle jak 30 dní a 
právní jednání, na základě kterých by v každém jednotlivém případě vznikla 
organizaci Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace, IČO: 75139243, 
povinnost zaplatit částku vyšší jak 100 000,- Kč bez DPH, 
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4. ve smyslu ustanovení článku V. bod 6. Zřizovací listiny příspěvkové organizace 
SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb,  

     IČO: 00847470, 
statutárnímu orgánu příspěvkové organizace SANTÉ – centrum ambulantních  
a pobytových sociálních služeb, IČO: 00847470, aby do 28.2.2015 bez 
předchozího souhlasu Rady města Havířova nečinil právní jednání s plněním 
trvajícím déle jak 30 dní a právní jednání, na základě kterých by v každém 
jednotlivém případě vznikla příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum 
ambulantních a pobytových sociálních služeb, IČO: 00847470, povinnost 
zaplatit částku vyšší jak 100 000,- Kč bez DPH, 
 

5. ve smyslu ustanovení článku V. bod 6. Zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Sociální služby města Havířova, IČO: 60337583, 
statutárnímu orgánu příspěvkové organizace Sociální služby města Havířova, 
IČO: 60337583, aby do 28.2.2015 bez předchozího souhlasu Rady města 
Havířova nečinil právní jednání s plněním trvajícím déle jak 30 dní a právní 
jednání, na základě kterých by v každém jednotlivém případě vznikla 
příspěvkové organizaci Sociální služby města Havířova, IČO: 60337583, 
povinnost zaplatit částku vyšší jak 100 000,- Kč bez DPH, 
 

6. ve smyslu ustanovení článku V. bod 6. Zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, IČO: 00306754, 
statutárnímu orgánu příspěvkové organizace Správa sportovních a rekreačních 
zařízení Havířov, IČO: 00306754, aby do 28.2.2015 bez předchozího souhlasu 
Rady města Havířova nečinil právní jednání s plněním trvajícím déle jak 30 dní 
a právní jednání, na základě kterých by v každém jednotlivém případě vznikla 
příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, 
IČO: 00306754, povinnost zaplatit částku vyšší jak 100 000,- Kč bez DPH, 
 

d o p o r u č u j e 
 

Zastupitelstvu města Havířova  
vzít na vědomí rozhodnutí Rady města Havířova, při výkonu funkce zřizovatele 
podle § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),  
ve znění pozdějších předpisů, kterým rada města uložila statutárním orgánům 
příspěvkových organizací  

     Městské kulturní středisko Havířov, IČO: 00317985,  
     Městská knihovna Havířov, IČO: 00601250, 
     Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace, IČO: 75139243, 
     SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb, IČO: 00847470, 
     Sociální služby města Havířova, IČO: 60337583, 

Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, IČO: 00306754,  
aby do 28.2.2015 bez předchozího souhlasu Rady města Havířova nečinili právní 
jednání s plněním trvajícím déle jak 30 dní a právní jednání, na základě kterých 
by v každém jednotlivém případě vznikla příspěvkové organizaci povinnost 
zaplatit částku vyšší jak 100 000,- Kč bez DPH, 
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108/4RM/2014 - ZPŘ/15/OKS/13 – Revitalizace zeleně na území statutárního města  
                            Havířov – dodatek č. 1 ke smlouvě č. OKS/855/2014______________________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e    
 
1. výslednou změnu rozsahu díla dle článku IX. Změny rozsahu díla Smlouvy  
    o dílo č. OKS/855/2014 a Přílohy č. 1 této SoD – Položkový rozpočet  
   (dle méněprací uvedených v příloze č. 1), kdy se vypouštějí práce za zalití  
   rostlin vodou v rozsahu za cenu -163 608,60 Kč bez DPH  
   (-197 966,41 Kč vč. DPH)  
 
2. úpravu článku VII. Cena díla podle závazného rozpočtu 782 280,00 Kč  
    vč. DPH (646 512,40 Kč bez DPH) 
 

3. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. OKS/855/2014 se společností  
    Údržba pozemků a.s., se sídlem Dělnická 883/46, Prostřední Suchá,  
    735 64 Havířov IČ: 286 20 968 
 
p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě  
o dílo č. OKS/855/2014 ze dne 23.7.2014 
 
u k l á d á  
 
předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. OKS/855/2014 ze dne  
23.7.2014 

                          Z: vedoucí OKS 
          T: 12/2014 
 
 
109/4RM/2014 - Schválení pracovní cesty do Prahy ve dnech 4. – 5.12.2014________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
pracovní cestu Ing. Petra Smrčka, člena Zastupitelstva města Havířova  
na XVII. ročník Celostátní finanční konference, která se bude konat  
ve dnech 4. – 5. prosince 2014 v Praze 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
účast Ing. Zdeňka Osmanczyka, člena předsednictva Svazu měst a obcí  
České republiky na výše uvedené konferenci v termínu 4. – 5.12.2014 
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110/4RM/2014 - Informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova___________ 
 

Rada města Havířova  
  
b e r e   n a   v ě d o m í  
  
informace, připomínky a návrhy členů Rady města Havířova, které budou řešeny 
v rámci pracovního pořádku Magistrátu města Havířova 

 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………….....                                     ...…..…….……………………... 
Bc. Daniel PAWLAS     Ing. Eduard H E C Z K O 
primátor města                                                           náměstek primátora   
                                                                            pro ekonomiku a správu majetku  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UUU   SSS   NNN   EEE   SSS   EEE   NNN   ÍÍÍ   
z 5. schůze Rady města Havířova 

konané dne 17.12.2014 

 
v zasedací místnosti Rady města Havířova  

na Magistrátu města Havířova 
ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město 

ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE 
 
 

I. část 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Č.jed.    MMH/102 358/2014 
 
V Havířově dne 22.12.2014 
Zapsala: Veronika Richterová, DiS., referent oddělení KP 
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PP  ŘŘ  EE  HH  LL  EE  DD      UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
přijatých na 5. schůzi Rady města Havířova, konané dne 17.12.2014 – I. část 

 
 
111/5RM/2014 - Zvolení ověřovatele 5. schůze RMH, konané dne 17.12.2014 
 
112/5RM/2014 - Zpráva o ověření zápisu ze 4. schůze RMH, konané dne 3.12.2014 
 
113/5RM/2014 - Schválení programu 5. schůze RMH konané dne 17.12.2014 
 
114/5RM/2014 - Kontrola plnění usnesení RMH  
  
115/5RM/2014 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 

 
116/5RM/2014 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí  

nájmu bytů 
 

117/5RM/2014 - Rekonstrukce bytu č. 15 o velikosti 1+5 na ul. Heleny Malířové 1154/6  
v Havířově – Šumbarku, na dva byty o velikosti 1+2   
 

118/5RM/2014 - Zrušení prádelen a mandloven 
 

119/5RM/2014 - Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu zprávy  
o uplatňování územního plánu města Petřvaldu 
 

120/5RM/2014 - Vyjádření statutárního města Havířova k veřejnému projednání  
návrhu změny č. 13 Územního plánu obce Karviná 
 

121/5RM/2014 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka 
                             v působnosti valné hromady – schválení programu, volba orgánů 

 
122/5RM/2014 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného  společníka 
                             v působnosti valné hromady – odvolání a volba jednatelů společnosti  

 
123/5RM/2014 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka 
                             v působnosti valné hromady – schválení smluv o výkonu  funkce  
                             vč. odměny pro jednatele společnosti 

 
124/5RM/2014 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného  společníka 
                             v působnosti valné hromady – odvolání a volba členů dozorčí rady  

 
125/5RM/2014 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného  společníka   

v působnosti valné hromady – schválení smluv o výkonu funkce  
vč. odměny pro členy dozorčí rady 
 

126/5RM/2014 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné 
                            hromady - schválení programu, volba orgánů 
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127/5RM/2014 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti  
                            valné hromady – odvolání a volba jednatelů společnosti  

 
128/5RM/2014 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti  
                            valné hromady – schválení smluv o výkonu funkce  
                            vč. odměny pro jednatele společnosti 

 
129/5RM/2014 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné   
                            hromady – odvolání a volba členů dozorčí rady  

 
130/5RM/2014 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné                   
                            hromady – schválení smluv o výkonu funkce vč. odměny pro členy  
                            dozorčí rady 

 
131/5RM/2014 - Sumarizace přesunů mezi paragrafy a položkami provedených  
                            za období červen – listopad 2014 

 
132/5RM/2014 - 2. úprava odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2014 

        
133/5RM/2014 - Odpisový plán dlouhodobého majetku města Havířova 

                                                               
134/5RM/2014 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného  
                            akcionáře v působnosti valné hromady - schválení programu,  
                            volba orgánů  
 
135/5RM/2014 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného  
                            akcionáře  v působnosti valné hromady – odvolání a volba  
                            členů představenstva  

 
136/5RM/2014 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  
                             v působnosti valné hromady – schválení smluv o výkonu funkce  
                             vč. odměny pro členy představenstva 

 
137/5RM/2014 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře   
                            v působnosti valné hromady – odvolání a volba členů dozorčí rady    

 
138/5RM/2014 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře   
                            v působnosti valné hromady – schválení smluv o výkonu funkce  
                            vč. odměny pro členy dozorčí rady 

 
139/5RM/2014 - Prodej části pozemku parc.č. 4079/1, k.ú. Havířov-město 

 
140/5RM/2014 - Záměr pronájmu pozemku parc.č. 2745, k.ú. Prostřední Suchá 

 
141/5RM/2014 - Pronájem části pozemku parc.č. 922/1, k.ú. Havířov-město 

        
142/5RM/2014 - Výpůjčka části pozemku parc.č. 4079/1, k.ú. Havířov-město 

        
143/5RM/2014 - Výpůjčka části pozemku parc. č. 1329/1, k.ú. Bludovice, do doby    

vypořádání stavby „Chodník ul. Frýdecká rekonstrukce stávajícího  
a výstavba nového – 1.etapa“           
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144/5RM/2014 - Smlouva o výpůjčce a budoucí  smlouvě o zřízení věcného  
břemene ve prospěch spol. RWE GasNet, s.r.o.  
 

145/5RM/2014 - Zřízení pozemkové služebnosti    
 

146/5RM/2014 - Technické služby Havířov a.s.  - rozhodnutí jediného akcionáře   
                             v působnosti valné hromady – schválení programu, volba orgánů 

 
147/5RM/2014 - Technické služby Havířov a.s.  - rozhodnutí jediného akcionáře   
                             v působnosti valné hromady – odvolání a volba členů představenstva  

 
148/5RM/2014 - Technické služby Havířov a.s.  - rozhodnutí jediného akcionáře   
                            v působnosti valné hromady – schválení smluv o výkonu funkce  
                            vč. odměny pro členy představenstva 

 
149/5RM/2014 - Technické služby Havířov a.s.  - rozhodnutí jediného akcionáře   
                            v působnosti valné hromady – odvolání a volba členů dozorčí rady 

 
150/5RM/2014 - Technické služby Havířov a.s.  - rozhodnutí jediného akcionáře   
                            v působnosti valné hromady – schválení smluv o výkonu funkce  
                            vč. odměny pro členy dozorčí rady 

 
151/5RM/2014 - Vyjádření statutárního města Havířov k návrhu změny stávající  

lokality CZ0813455 – Mokřad u Rondelu 
 

152/5RM/2014 - Záměry pronájmu částí nemovitých věcí 
 

153/5RM/2014 - Pronájmy částí nemovitých věcí 
        

154/5RM/2014 - Pronájem části nemovité věci – Profa Kids Havířov o.p.s.  
        

155/5RM/2014 - Výsledek veřejné soutěže 
 

156/5RM/2014 - Ukončení nájemních smluv dohodou 
 

157/5RM/2014 - Žádost o změnu účelu užívání pronajaté části nemovité věci  
– spol. Prckův ráj s.r.o. 
 

158/5RM/2014 - Vyřazení neupotřebitelného majetku             
 

159/5RM/2014 - Prodej drobného dlouhodobého hmotného majetku             
 

160/5RM/2014 - Zpráva o ceně tepla pro rok 2015  
 

161/5RM/2014 - Udělení souhlasu s přijetím věcných a finančních darů    
příspěvkovými organizacemi zřízenými statutárním městem Havířov  
 

162/5RM/2014 - Souhlas zřizovatele k nakládání s investičním majetkem příspěvkovými   
organizacemi zřízenými statutárním městem Havířov 
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163/5RM/2014 - Změna v rejstříku škol a školských zařízení – označení místa, kde se  
uskutečňuje vzdělávání nebo školské služby – ASTERIX – středisko  
volného času Havířov, příspěvková organizace 
 

164/5RM/2014 - Žádost příspěvkové organizace o souhlas s převodem finančních  
prostředků z rezervního fondu do fondu investičního 
 

165/5RM/2014 - Zrušení zadávacího řízení – VZ/76/OŠK/14 - „Pobyty žáků ZŠ se  
zaměřením na ekologickou výchovu“ a vyhlášení nového zadávacího  
řízení 
 

166/5RM/2014 - Udělení souhlasu s podáním žádostí a přijetím účelových dotací     
poskytnutých MŠMT, Ministerstvem kultury ČR a Nadací ČEZ 
 

167/5RM/2014 - Návrh na stanovení platu  ředitelům MŠ Sukova, ZŠ M. Kudeříkové,  
ZŠ M. Pujmanové, ZŠ Moravská, ZŠ a MŠ Na Nábřeží, od 1. 1. 2015 
 

168/5RM/2014 - Odměny  ředitelům  mateřských škol, základních  škol a ředitelce   
ASTERIX – střediska volného času 
 

169/5RM/2014 - Uzavření dodatku ke smlouvě o zajištění akademie III. věku  
v Havířově  v letech 2014 - 2016  
        

170/5RM/2014 - Žádost o souhlas s konáním plánovaných kulturních akcí do 30. 4. 2015,  
pořádaných Městským kulturním střediskem Havířov 
 

171/5RM/2014 - Souhlas s přijetím nadačního příspěvku Nadace Bohuslava Martinů  
Městským kulturním střediskem Havířov 
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UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
z 5. schůze Rady města Havířova, konané dne 17.12.2014 – I. část 

 
 
111/5RM/2014 - Zvolení ověřovatele 5. schůze RMH, konané dne 17.12.2014_______________ 
 

Rada města Havířova  
 
v o l í  
 
jako ověřovatelku zápisu z 5. schůze Rady města Havířova, konané dne 
17.12.2014 

 
Alici HEGYI 

 
 
112/5RM/2014 - Zpráva o ověření zápisu ze 4. schůze RMH, konané dne 3.12.2014__________ 
 

Rada města Havířova  
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
zprávu ověřovatele zápisu ze 4. schůze Rady města Havířova,  
konané dne  3.12.2014 

 
 
113/5RM/2014 - Schválení programu 5. schůze RMH konané dne 17.12.2014_______________ 
 

Rada města Havířova 
  
s c h v a l u j e 
 
předložený program 5. schůze Rady města Havířova, konané dne 17.12.2014,  
dle upravené přílohy  

 
 
114/5RM/2014 - Kontrola plnění usnesení RMH_______________________________________ 
  

Rada města Havířova 
  
b e r e   n a   v ě d o m í   
  
zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova  
 
s c h v a l u j e 
 
prodloužení termínů splnění usnesení: 

 
4449/65RM/2013 Zřízení věcných břemen 
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4830/72RM/2013 Zřízení věcných břemen ve prospěch spol. RWE  

GasNet, s.r.o._ 
5561/84RM/2014 Zřízení věcného břemene ve prospěch spol. RWE  

GasNet, s.r.o. 
5778/87RM/2014 Návrh opatření na snížení dopravních přestupků 
5861/90RM/2014 Uzavření dodatků ke smlouvám o nájmech a výpůjčce 

nemovitostí s: Vysokou školou sociálně správní, Institutem 
celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vyšší odbornou 
školou DAKOL a Střední školou DAKOL o.p.s. Mateřskou 
školou MATEŘINKA s.r.o._ 

5883/90RM/2014 Odprodej přebytečného majetku 
 

v y p o u š t í 
 

5563/84RM/2014 Zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch spol. 
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 

5740/87RM/2014 „Rekondičně-ozdravné pobyty v Chorvatsku pro rok 2015“ 
- vyhlášení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého 
rozsahu 

5743/87RM/2014 Podání žádosti o dotaci na akci „19. Setkání hornických měst a 
obcí ČR – Havířov 2015“ z rozpočtu Moravskoslezského kraje 

5799/89RM/2014 Souhlas zřizovatele k zapojení investičního fondu Domova 
seniorů  
Havířov, příspěvková organizace  

5821/89RM/2014 Zvýšení nájemného za užívání pozemku  
5857/90RM/2014 Prodej drobného dlouhodobého hmotného majetku            
5871/90RM/2014 Stavba č. 11020 „Rozšíření hřbitova v Havířově-Šumbarku 

včetně nové smuteční síně“ - dohoda o ukončení smlouvy o 
realizaci přeložky el. energie NN a souhlas s uzavřením 
smlouvy o realizaci přeložky VN           

5872/90RM/2014 OŘ/49/OIV/14 - „Chodník podél komunikace I/11, Havířov  
– Těrlicko“ (stavba č. 2093) – uzavření Dodatku č. 1 k SoD  
č. 959/OIV/2014    

5873/90RM/2014 UŘ/1/OIV/14 - „Odkanalizování částí města Havířova  
– III. etapa,  Životice, Prostřední Suchá - ul. Hornosušská  
a Protější“– uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 
498/OIV/2014     

5878/90RM/2014 Souhlas zřizovatele s převodem finančních prostředků z 
rezervního fondu do fondu investičního Domova seniorů 
Havířov, příspěvková organizace a s pořízením hmotného 
investičního majetku 

5882/90RM/2014 Odkoupení výpočetní techniky zapůjčené Ministerstvem 
dopravy 

5887/90RM/2014 Poskytnutí odměn pro členy JSDH Havířov Město a JSDH 
Havířov Životice 

5895/91RM/2014 Odprodej přebytečného majetku  
5/1RM/2014 Souhlas s konáním ohňostroje 
6/1RM/2014 OŘ/18/OIV/13 „Dopravní terminál Havířov“ – změna členů 

hodnotící komise   
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32/2RM/2014 Žádost o prodloužení hudební produkce – „Půlnoční 
bohoslužba“ 

36/2RM/2014 VZ/10/OIV/14 - „Přírodě blízká zahrada MŠ Balzacova - 
Havířov“ (stavba č. 13061) – uzavření Dodatku č. 1 

40/2RM/2014 Souhlas s přijetím dotace a uzavření Smlouvy o poskytnutí 
dotace z rozpočtu Regionální rady na projekt Chodník podél 
komunikace I/11, Havířov-Těrlicko 

55/3RM/2014 Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 
57/3RM/2014 Rekonstrukce bytu č. 15 o velikosti 1+5 na ul. Heleny 

Malířové 1154/6 v Havířově – Šumbarku, na dva byty o 
velikosti 1+2  

96/3RM/2014 Zrušení úředního dne 31. 12. 2014 a jeho náhrada 
 
 
115/5RM/2014 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova_________________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
přidělení bytu příslušného čísla uvedeným žadatelům a uzavření nájemních smluv 
k těmto bytovým jednotkám: 
- č.5, o velikosti 1+2, na ulici Emy Destinnové 1165/14 Havířov- Šumbark   
  Petru Miškovci 
- č.16, o velikosti 1+2, na ulici Emy Destinnové 1165/14 Havířov- Šumbark  
  Heleně Tobiášové  
- č.9, o velikosti 1+2, na ulici Mládí 1143/20 Havířov- Šumbark  
  Kateřině Nagyové 
- č.5, o velikosti 1+2 II.Ktg. na ulici Dukelská 696/11d  Havířov- Šumbark  
  Davidu Gažíkovi 
- č.6 o velikosti 1+2 II.Ktg. na ulici Dukelská 696/11d   Havířov- Šumbark  
  Vojtěchu Žákovi 
- č.2, o velikosti 1+3 na ulici Moravská 478/37 Havířov – Šumbark  
  Radce Helmešové 
- č.8 o velikosti 1+3, na ulici Nákupní 421/10, Havířov – Šumbark  
  Karlu Kotrlovi 
- č.32, o velikosti 1+3, na ulici Jedlová 494/4, Havířov – Šumbark  
  Tomáši Vlčkovi 
- č.37, o velikosti 1+3, na ulici Jarošova 1194/31b,  Havířov – Šumbark  
  Věře Orlovské 
- č.11, o velikosti 1+3, na ulici Nákupní 471/7, Havířov – Šumbark  
  Lucii Pavlíkové 
- č. 12, o velikosti 1+3, na ulici Emy Destinnové 1168/1b,  
  Havířov – Šumbark Ing. Monice Havlíčkové 
- č.20, o velikosti 1+3, na ulici Konzumní 387/8, Havířov – Šumbark  
  Milanu Včolkovi  
- č.7, o velikosti 1+3, na ulici Konzumní 384/18 , Havířov – Šumbark  
  Janě Kovaříkové 
- č.22, o velikosti 1+4, na ulici Konzumní 380/22, Havířov – Šumbark  
  Lucii Mikulokové 
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- č.6, o velikosti 1+5, na ulici Mládí 1143/20, Havířov –Šumbark  
  Miroslavě Střížové  
 
p o v ě ř u j e 
 
MRA s.r.o., k uzavření nájemních smluv s výše uvedenými žadateli  

  
  Z: ředitel MRA s.r.o. 
  T: 1.1.2015 
 
 
116/5RM/2014 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům a podání výpovědí  

nájmu bytů________________________________________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
podání výpovědí  nájmu bytů v zastoupení MRA, s.r.o., dle přílohy č.2, z důvodu 
dluhu na nájemném nebo jiného porušení povinností nájemce 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města přidělených MRA, s.r.o.  
    jednotlivým nájemcům v období od  1.12.2014  na  základě  samostatného  
    usnesení rady města, dle přílohy č.1  
2. dohody o splátkách dlužného nájemného a služeb dle přílohy č.3  

  
 
117/5RM/2014 - Rekonstrukce bytu č. 15 o velikosti 1+5 na ul. Heleny Malířové 1154/6  

v Havířově – Šumbarku, na dva byty o velikosti 1+2_____________________   
 
Rada města Havířova  
  
s c h v a l u j e 
 
rekonstrukci bytu č. 15 o velikosti 1+5 v obytném domě na ul.  
Heleny Malířové 1154/6 v Havířově – Šumbarku, na dva byty o velikosti 1+2      
 
u k l á d á  
 
realizaci rekonstrukce bytu č. 15 o velikosti 1+5 v obytném domě na ul. Heleny 
Malířové 1154/6 v Havířově – Šumbarku, na dva byty velikosti 1+2 v nezbytném 
rozsahu    

                                                                                                  Z:ředitel MRA, s.r.o.  
T: 30.6.2015 
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118/5RM/2014 - Zrušení prádelen a mandloven________________________________________ 
 
Rada města Havířova  
  
s c h v a l u j e 
 
zrušení prádelen a mandloven v bytových domech takto:  
2 prádelny  

- ul. Lípová 17 
- ul. K.V. Raise 1 

 
2 mandlovny: 

- ul. Švabinského 5 
- ul. Gen. Svobody 15 

 
 
119/5RM/2014 - Vyjádření statutárního města Havířova k návrhu zprávy  

o uplatňování územního plánu města Petřvaldu_________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
vyjádření statutárního města Havířova k návrhu zprávy o uplatňování územního 
plánu města Petřvaldu v rozsahu přílohy 
 
p o v ě ř u j e 
 
primátora statutárního města Havířova Bc. Daniela Pawlase podpisem vyjádření 
statutárního města Havířova k návrhu zprávy o uplatňování územního plánu města 
Petřvaldu 
 
u k l á d á 
 
odboru územního rozvoje Magistrátu města Havířova zajistit vypravení vyjádření 
statutárního města Havířova pořizovateli zprávy o uplatňování územního plánu 
města Petřvaldu, tj. Městskému úřadu Orlová, odboru výstavby  

       
          Z: vedoucí OÚR  
          T: 19.12.2014 
 
 
120/5RM/2014 - Vyjádření statutárního města Havířova k veřejnému projednání  

návrhu změny č. 13 Územního plánu obce Karviná______________________ 
 
Rada města Havířova 
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s c h v a l u j e 
 
vyjádření statutárního města Havířova k veřejnému projednání návrhu změny č. 
13 Územního plánu obce Karviná v rozsahu přílohy 
 
p o v ě ř u j e 
 
primátora statutárního města Havířova Bc. Daniela Pawlase podpisem vyjádření 
statutárního města Havířova k veřejnému projednání návrhu změny č. 13 
Územního plánu obce Karviná 
 
u k l á d á 
 
odboru územního rozvoje Magistrátu města Havířova zajistit vypravení vyjádření 
statutárního města Havířova pořizovateli změny Územního plánu obce Karviná, tj. 
Magistrátu města Karviné, odboru rozvoje  

 
          Z: vedoucí OÚR  
          T: 7.1.2015 
 
 
121/5RM/2014 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka 
                             v působnosti valné hromady – schválení programu, volba orgánů__________ 

 
Rada města Havířova  
jako jediný společník vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 90/2012 
Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), 
působnost valné hromady společnosti Městská realitní agentura, s.r.o., se sídlem 
Havířov-Město, U Lesa 865/3a, PSČ 736 01, IČO: 64084744, zapsané v 
obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle  C, vložka 8631, (dále 
jen „společnost“)  
 
s c h v a l u j e 
 
Program rozhodování jediného společníka vykonávajícího působnost valné 
hromady:  
1. Prezence.  
2. Volba orgánů při rozhodování jediného společníka.  
3. Odvolání a volba jednatelů společnosti. 
4. Schválení smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti vč. výše jeho  
    měsíční odměny. 
5. Odvolání a volba členů dozorčí rady společnosti. 
6. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti vč. výše  
    jeho měsíční odměny. 
 
v o l í 
 
orgány při rozhodování jediného společníka vykonávajícího působnost valné 
hromady: 
předseda      Bc. Daniel PAWLAS  
zapisovatel      Veronika Richterová, DiS. 
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ověřovatelé  zápisu    Alice Hegyi 
       Ing. Eduard Heczko  
 
u k l á d á  
 
doručit rozhodnutí jediného společníka do sídla společnosti 
 

Z: vedoucí OPS 
T: 17.12.2014 

 
 
122/5RM/2014 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného  společníka 
                             v působnosti valné hromady – odvolání a volba jednatelů společnosti_______  

 
Rada města Havířova  
jako jediný společník vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 90/2012 
Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), 
působnost valné hromady společnosti Městská realitní agentura, s.r.o., se sídlem 
Havířov-Město, U Lesa 865/3a, PSČ 736 01, IČO: 64084744, zapsané v 
obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C, vložka 8631, (dále 
jen „společnost“)  
 
o d v o l á v á  
 
ke dni 17. 12. 2014 z funkce jednatele společnosti 
Ing. Jiřího Šebestu, nar. 8. března 1943 
 bytem Dlouhá třída 467/13, Havířov-Město, PSČ 736 01 
Petra Robosze,  nar. 3. října 1974 
 bytem Jedlová 495/6, Havířov-Šumbark, PSČ 736 01 
 
v o l í  
 
ke dni 17. 12. 2014 do  funkce jednatele společnosti  
Róberta Masaroviče, MSc., nar. 30. srpna 1973 
        bytem K Přehradě 387/22a, Havířov-Životice, PSČ 736 01 
JUDr. Štefana Langera, nar. 29. března 1958 
        bytem Slunečná 1571/4, Havířov-Podlesí, PSČ 736 01 
 
u k l á d á  
 
1. doručit rozhodnutí jediného společníka do sídla společnosti 

          Z: vedoucí OPS 
          T: 17.12.2014 

 
2. provést změnu zápisu o jednatelích v obchodním rejstříku u Krajského soudu  
    v Ostravě, v oddíle C, vložka 8631 

                                                                                                Z: jednatelé společnosti  
                                                                                                          T: 31.1.2015 
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123/5RM/2014 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka 
                             v působnosti valné hromady – schválení smluv o výkonu  funkce  
                             vč. odměny pro jednatele společnosti__________________________________ 

 
Rada města Havířova  
jako jediný společník vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 90/2012 
Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), 
působnost valné hromady společnosti Městská realitní agentura, s.r.o., se sídlem 
Havířov-Město, U Lesa 865/3a, PSČ 736 01, IČO: 64084744, zapsané v 
obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C, vložka 8631, (dále 
jen „společnost“)  
 
s c h v a l u j e  
 
smlouvu o výkonu funkce jednatele společnosti vč. výše odměny za výkon funkce 
jednatele společnosti od 17. 12. 2014 dle Přílohy s úpravou čl. VIII odst. 2.1, 
který zní takto:„Paušální částka 20.000,- Kč/měsíčně“ 
 
u k l á d á  
 
1. doručit rozhodnutí jediného společníka do sídla společnosti 
 

Z: vedoucí OPS 
T: 17.12.2014 

 
2. zajistit podepsání smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti 
 

                                                                                                            Z: jednatelé společnosti  
          T: 30.12.2014 
 
 
124/5RM/2014 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného  společníka 
                             v působnosti valné hromady – odvolání a volba členů dozorčí rady_________  

 
Rada města Havířova  
jako jediný společník vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 90/2012 
Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), 
působnost valné hromady společnosti Městská realitní agentura, s.r.o., se sídlem  
Havířov-Město, U Lesa 865/3a, PSČ 736 01, IČO: 64084744, zapsané v 
obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C, vložka 8631, (dále 
jen „společnost“)  
 
o d v o l á v á  
 
ke dni 17. 12. 2014 z funkce člena dozorčí rady  
JUDr. Bronislava Bujoka, nar. 23. srpna 1939 
       bytem Balzacova 1195/3, Havířov-Město, PSČ 736 01 
Jiřího Šorala, nar. 20. října 1951 
 bytem Mládí 1140/14, Havířov-Šumbark, PSČ 736 01 
Mgr. Rudolfa Šimka, nar. 6. června 1947 
 bytem Studentská 1568/9, Havířov-Podlesí, PSČ 736 01 
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Ing. Karla Šlachtu, nar. 19. července 1948 
 bytem Karvinská 1190/18, Havířov-Město, PSČ 736 01 
Mgr. Petra Chomu, nar. 9. července 1962 
 bytem Na Nábřeží 12/19, Havířov-Město, PSČ 736 01 

 
v o l í  
 
ke dni 17. 12. 2014 do funkce člena dozorčí rady  
Karla Ďurkáče, nar. 6. ledna 1972 
        bytem U Lesa 277/4, Havířov-Město, PSČ 736 01 
Ing. Karla Žáka, nar. 9. září 1952 
        bytem Školní 357/19, Havířov-Šumbark, PSČ 736 01 
Petera Hrabčáka, nar. 16. května 1962 
        bytem Na Polanech 236/32a, Havířov-Životice, PSČ 736 01 
Jaroslava Jeziorského, nar. 14. srpna 1949 
 bytem U Stružníku 513/23, Havířov-Bludovice, PSČ 736 01 
Mgr. Rudolfa Šimka, nar. 6. června 1947 
 bytem Studentská 1568/9, Havířov-Podlesí, PSČ 736 01 

 
 

u k l á d á  
 
1. doručit rozhodnutí jediného společníka do sídla společnosti 

 
          Z: vedoucí OPS 
          T: 17.12.2014 

 
2. informovat Radu města Havířova o výsledku volby předsedy a místopředsedy  
    dozorčí rady společnosti    

 
Z: předseda dozorčí    
     rady        
T: 1/2015 

 
3. provést změnu zápisu o složení dozorčí rady v obchodním rejstříku u Krajského  
    soudu v Ostravě, v oddíle C, vložka 8631 

 
                                                                                                 Z: jednatelé společnosti  
                                                                                                         T: 31. 1. 2015 
 
 
125/5RM/2014 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného  společníka   

v působnosti valné hromady – schválení smluv o výkonu funkce  
vč. odměny pro členy dozorčí rady____________________________________ 
 
Rada města Havířova  
jako jediný společník vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 90/2012 
Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), 
působnost valné hromady společnosti Městská realitní agentura, s.r.o., se sídlem 
Havířov-Město, U Lesa 865/3a, PSČ 736 01, IČO: 64084744, zapsané v 
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obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C, vložka 8631, (dále 
jen „společnost“)  
 
s c h v a l u j e  
 
1. smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti a výši odměny za  
    výkon funkce člena dozorčí rady společnosti od 17. 12. 2014 dle Přílohy č. 1  
    s úpravou čl. VII bod 2.1, který zní: „Paušální částka 8.000,- Kč/měsíčně“ 
2. smlouvu o výkonu funkce předsedy dozorčí rady společnosti a výši odměny za  
    výkon funkce předsedy dozorčí rady společnosti od 17. 12. 2014  
    dle Přílohy č. 2  
    a) s úpravou čl. VII bod 2.1,  který zní: „Paušální částka 10.000,- Kč/měsíčně“ 
    b) s úpravou čl. X odst. 4  takto: 
       „Tato smlouva byla schválena valnou hromadou dne 17.12.2014, tímto dnem     
       nabývá platnosti a účinnosti nabývá ke dni vzniku výkonu funkce předsedy  
       dozorčí rady společnosti.“ 
3. smlouvu o výkonu funkce místopředsedy dozorčí rady společnosti a výši  
    odměny za výkon funkce místopředsedy dozorčí rady společnosti  
    od 17. 12. 2014 dle Přílohy č. 3 
    a) s úpravou čl. VII bod 2.1, který zní: „Paušální částka 8.000,- Kč/měsíčně“ 
    b) s úpravou čl. X odst. 4 takto: 
       „Tato smlouva byla schválena valnou hromadou dne 17.12.2014, tímto dnem     
       nabývá platnosti a účinnosti nabývá ke dni vzniku výkonu funkce  
       místopředsedy dozorčí rady společnosti.“ 
 
u k l á d á  
 
1. doručit rozhodnutí jediného společníka do sídla společnosti 
 

Z: vedoucí OPS 
T: 17.12.2014 

 
2. zajistit podepsání smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, předsedy a  
    místopředsedy dozorčí rady společnosti 

                                                                                                            Z: jednatelé společnosti  
          T: 30.12.2014 
 
 
126/5RM/2014 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné 
                            hromady - schválení programu, volba orgánů___________________________ 

 
Rada města Havířova  
jako jediný společník vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 90/2012 
Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), 
působnost valné hromady společnosti ZÁMEK Havířov,s.r.o., se  sídlem  
Havířov-Město, K Zámečku 243/2, PSČ 736 01, IČO: 25385534, zapsané v 
obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle  C, vložka 17305, 
(dále jen „společnost“)  
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s c h v a l u j e 
 

Program rozhodování jediného společníka vykonávajícího působnost valné 
hromady:  
1. Prezence.  
2. Volba orgánů při rozhodování jediného společníka.  
3. Odvolání a volba jednatelů společnosti. 
4. Schválení smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti vč. výše jeho  
    měsíční odměny. 
5. Odvolání a volba členů dozorčí rady společnosti. 
6. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti vč. výše  
    jeho měsíční odměny. 

 
v o l í 
 
orgány při rozhodování jediného společníka vykonávajícího působnost valné 
hromady: 
předsedu                   Bc. Daniela Pawlase  
zapisovatele              Veroniku Richterovou, DiS 
ověřovatele zápisu    Alici Hegyi 
                                  Ing. Eduarda Heczka 
u k l á d á  
 
doručit rozhodnutí jediného společníka do sídla společnosti 
 

Z: vedoucí OPS 
T: 17.12.2014 

 
 
127/5RM/2014 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti  
                            valné hromady – odvolání a volba jednatelů společnosti___________________  

 
Rada města Havířova  
jako jediný společník vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 90/2012 
Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), 
působnost valné hromady společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o., se sídlem  
Havířov-Město, K Zámečku 243/2, PSČ 736 01, IČO: 25385534, zapsané v 
obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C, vložka 17305, (dále 
jen „společnost“)  
 
o d v o l á v á  
 
ke dni 17. 12. 2014 z funkce jednatele společnosti 
pana Libora Čtvrtku, nar. 3. října 1969 
 bytem Slezská 769/7, Havířov-Město, PSČ 736 01 
paní Jaroslavu Sloveňákovou,  nar.12. května 1977 
 bytem Dlouhá třída 1120/81d, Havířov-Podlesí, PSČ 736 01 
 
v o l í  

 
ke dni 17. 12. 2014 do  funkce jednatele společnosti  
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Mgr. Ivu Georgiu, nar. 14. dubna 1965 
       bytem Na Fojtství 1497/14, Havířov-Město, PSČ 736 01 
Davida Ondráčka, nar. 17. listopadu 1971 
       bytem Kosmonautů 1229/29, Havířov-Podlesí, PSČ 736 01 

 
u k l á d á  
 
1. doručit rozhodnutí jediného společníka do sídla společnosti 
 

          Z: vedoucí OPS 
          T: 17.12.2014 

 
2. provést změnu zápisu o jednatelích v obchodním rejstříku u Krajského soudu  
    v Ostravě, v oddíle C, vložka 17305 

                                                                                                Z: jednatelé společnosti  
                                                                                                          T: 31.1.2015 
 
 
128/5RM/2014 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti  
                            valné hromady – schválení smluv o výkonu funkce  
                            vč. odměny pro jednatele společnosti___________________________________ 

 
Rada města Havířova  
jako jediný společník vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 90/2012 
Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), 
působnost valné hromady společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o., se sídlem Havířov-
Město, K Zámečku 243/2, PSČ 736 01, IČO: 25385534, zapsané v obchodním 
rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C, vložka 17305, (dále jen 
„společnost“)  

 
s c h v a l u j e  
 
smlouvu o výkonu funkce jednatele společnosti vč. výše odměny za výkon funkce 
jednatele společnosti od 17. 12. 2014 dle Přílohy  
 
u k l á d á  
 
1. doručit rozhodnutí jediného společníka do sídla společnosti 
 

Z: vedoucí OPS 
T: 17.12.2014 

 
2. zajistit podepsání smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti 

 
                                                                                                            Z: jednatelé společnosti  
          T: 30.12.2014 
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129/5RM/2014 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné   
                            hromady – odvolání a volba členů dozorčí rady__________________________  

 
Rada města Havířova  
jako jediný společník vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 90/2012 
Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), 
působnost valné hromady společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o., se  sídlem  
Havířov-Město, K Zámečku 243/2, PSČ 736 01, IČO: 25385534, zapsané v 
obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C, vložka 17305, (dále 
jen „společnost“)  
 
o d v o l á v á  
 
ke dni 17. 12. 2014 z funkce člena dozorčí rady  
pana Miroslava Kronenberga, nar. 12. března 1943 
                               bytem Moskevská 1072/7, Havířov-Město, PSČ 736 01 
paní Jaroslavu Konečnou, nar. 17. prosince 1940 
                         bytem Zahradní 1006/44, Havířov-Šumbark, PSČ 736 01 
paní Evu Radovou, nar. 7. října 1954 
   bytem Odboje 721/5, Havířov-Šumbark, PSČ 736 01 

 
v o l í  
 
ke dni 17. 12. 2014 do funkce člena dozorčí rady  
Bc. Alenu Olšokovou, nar. 19. února 1964 
                               bytem Jana Wericha 444/2a, Havířov-Město, PSČ 736 01 
Mgr. Radka Kupczaka, nar. 28. července 1971 
                               bytem Na Záguří 587/21c, Havířov-Bludovice, PSČ 736 01 
Aleše Pawlase, nar. 3. května 1982 
                               bytem U Stružníku 519/11, Havířov-Bludovice, PSČ 736 01 

 
u k l á d á  
 
1. doručit rozhodnutí jediného společníka do sídla společnosti 
 

          Z: vedoucí OPS 
          T: 17.12.2014 
 

2. informovat Radu města Havířova o výsledku volby předsedy a místopředsedy  
    dozorčí rady společnosti    

Z: předseda dozorčí  
     rady        
T: 1/2015 

 
3. provést změnu zápisu o složení dozorčí rady v obchodním rejstříku u Krajského  
    soudu v Ostravě, v oddíle C, vložka 17305 

                                                                                                 Z: jednatelé společnosti  
                                                                                                         T: 31. 1. 2015 
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130/5RM/2014 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné                   
                            hromady – schválení smluv o výkonu funkce vč. odměny pro členy  
                            dozorčí rady_______________________________________________________ 

 
Rada města Havířova  
jako jediný společník vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 90/2012 
Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), 
působnost valné hromady společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o., se  sídlem  
Havířov-Město, K Zámečku 243/2, PSČ 736 01, IČO: 25385534, zapsané v 
obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C, vložka 17305, (dále 
jen „společnost“)  
 
s c h v a l u j e  
 
1. smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti a výši odměny za  
    výkon funkce člena dozorčí rady společnosti od 17. 12. 2014 dle Přílohy č. 1 
2. smlouvu o výkonu funkce předsedy dozorčí rady společnosti a výši odměny  
    za výkon funkce předsedy dozorčí rady společnosti od 17. 12. 2014  
    dle Přílohy č. 2 s úpravou čl. X odst. 4 takto: 
    „Tato smlouva byla schválena valnou hromadou dne 17.12.2014, tímto dnem    
    nabývá platnosti a účinnosti nabývá ke dni vzniku výkonu funkce předsedy    
    dozorčí rady společnosti.“ 
3. smlouvu o výkonu funkce místopředsedy dozorčí rady společnosti a výši   
    odměny za výkon funkce místopředsedy dozorčí rady společnosti  
    od 17. 12. 2014 dle Přílohy č. 3 s úpravou čl. X odst. 4 takto: 
    „Tato smlouva byla schválena valnou hromadou dne 17.12.2014, tímto dnem  
    nabývá platnosti a účinnosti nabývá ke dni vzniku výkonu funkce  
    místopředsedy dozorčí rady společnosti.“ 
 
u k l á d á  
 
1. doručit rozhodnutí jediného společníka do sídla společnosti 
 

Z: vedoucí OPS 
T: 17.12.2014 

 
2. zajistit podepsání smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, předsedy a  
    místopředsedy dozorčí rady společnosti 

                                                                                                            Z: jednatelé společnosti  
          T: 30.12.2014 
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131/5RM/2014 - Sumarizace přesunů mezi paragrafy a položkami provedených  
                            za období červen – listopad 2014______________________________________ 

 
Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
předložené sumarizace provedených přesunů mezi paragrafy a položkami 
schváleného rozpočtu města Havířova za období červen – listopad 2014 u 
organizačních jednotek (OJ) dle příloh předloženého materiálu. 

 
 
132/5RM/2014 - 2. úprava odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2014_________ 

        
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
2. úpravu odpisových plánů na rok 2014 příspěvkových organizací zřízených 
městem Havířovem, dle návrhů uvedených v důvodové zprávě o přílohách 
materiálu, kdy celková výše odpisů po této úpravě činí 38 430 114,13 Kč. 

 
 
133/5RM/2014 - Odpisový plán dlouhodobého majetku města Havířova___________________ 

                                                               
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e   
 
1. Změnu odpisového plánu od 1. 1. 2015  podle bodu 4.11 Českého účetního  
    standardu č. 708  
 
2. Zrušení zbytkové hodnoty dlouhodobého majetku dle Českého účetního  
    standardu č. 708, bod 3.1, písm. f, v platném znění; statutární město Havířov  
    nebude prostřednictvím Magistrátu města Havířova od 1. 1. 2015 aplikovat  
    zbytkovou hodnotu;  u dlouhodobého majetku, který byl zaevidován  
    do 31. 12. 2014, bude zbytková hodnota zrušena  
 
3. Změnu délky odepisování u vybraného dlouhodobého majetku dle Českého  
    účetního standardu č. 708,  bod 4.9 
 
4. Odpisový plán dle přílohy č. 2 

 
 
134/5RM/2014 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře       
                            v působnosti valné hromady - schválení programu, volba orgánů___________  
 

Rada města Havířova,  
jako jediný akcionář vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 90/2012 
Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), 
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působnost valné hromady společnosti Havířovská teplárenská společnost, a.s., se 
sídlem  Havířov, Šumbark, Konzumní 298/6a, PSČ 736 01, IČO 61974706, 
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, 
vložce 1113 (dále jen „společnost HTS, a.s.“), 
  
s c h v a l u j e 
 
program jednání  
1. Prezence přítomných 
2. Volba orgánů při rozhodnutí jediného akcionáře společnosti HTS, a.s. 
3. Odvolání a volba členů představenstva společnosti HTS, a.s. 
4. Schválení smluv o výkonu funkce vč. odměny pro členy představenstva  
    společnosti HTS, a.s. 
5. Odvolání a volba členů dozorčí rady společnosti HTS, a.s. 
6. Schválení smluv o výkonu funkce vč. odměny pro členy dozorčí rady  
    společnosti HTS, a.s. 

 
v o l í  
 
orgány při rozhodnutí jediného akcionáře společnosti HTS, a.s.: 
1. předsedu:        Bc. Daniela Pawlase 
2. zapisovatele:  Veroniku Richterovou, DiS. 
3. ověřovatele:   Alici Hegyi 
                           Ing. Eduarda Heczka 

 
 
135/5RM/2014 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře   
                            v působnosti valné hromady – odvolání a volba členů představenstva_______  

 
Rada města Havířova,  
jako jediný akcionář vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 90/2012 
Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), 
působnost valné hromady společnosti Havířovská teplárenská společnost, a.s., se 
sídlem  Havířov, Šumbark, Konzumní 298/6a, PSČ 736 01, IČO 61974706, 
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, 
vložce 1113 (dále jen „společnost HTS, a.s.“), 
  
o d v o l á v á  
 
ke dni 17.12.2014 z funkce člena představenstva společnosti HTS, a.s.: 
Ing. Břetislava Petra , dat. nar. 7. ledna 1937 
   bytem Karvinská 1269/49, 736 01 Havířov-Město,  
Karla Sachmerdu, dat. nar. 21. května 1942                                            

 bytem Životická 1373/6c, 735 64 Havířov - Prostřední Suchá, 
Radima Mudru, dat. nar. 31. prosince 1969 
  bytem Jedlová 494/4, 736 01 Havířov-Šumbark, 
Danuši Holeksovou, dat. nar. 1. února 1949 
  bytem Žákovská 1024/2, 736 01 Havířov-Město, 
Jarmilu Světlíkovou, dat. nar. 30. dubna 1960 
  bytem Studentská 1568/9, 736 01 Havířov-Podlesí,   
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v o l í  
 
ke dni 17.12.2014 do funkce člena představenstva společnosti HTS, a.s.: 
Bc. Josefa Bělicu, dat. nar. 16. července 1978           

       bytem Výletní 1236/6a, 736 01 Havířov-Šumbark, 
Petera Hrabčáka, dat. nar. 16. května 1962 

       bytem Na Polanech 236/32a, 736 01 Havířov-Životice, 
JUDr. Bronislava Bujoka, dat. nar. 23. srpna 1939  

bytem Balzacova 1195/3, 736 01 Havířov-Podlesí,      
Danuši Holeksovou, dat. nar. 1. února 1949 

bytem Žákovská 1024/2, 736 01 Havířov-Město, 
Františka Fice, dat. nar. 12. dubna 1944 

bytem Hlavní 54/16, 736 01 Havířov-Město 
         

u k l á d á  
 
1. doručit rozhodnutí jediného akcionáře do sídla společnosti HTS, a.s.  

 
                                                                                       Z: vedoucí OPS         
                                                                                       T: 17.12.2014 

 
2. informovat Radu města Havířova o výsledku volby předsedy představenstva   
    a místopředsedy představenstva společnosti HTS, a.s. 

 
Z: představenstvo     
     společnosti       

                                                                                      T: 15.1.2015 
 

3. provést změnu zápisu o složení představenstva v obchodním rejstříku vedeném  
    u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B, vložka 1113 

 
Z: představenstvo   
     společnosti        

                                                                                       T: 15.1.2015 
 
 
136/5RM/2014 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  
                             v působnosti valné hromady – schválení smluv o výkonu funkce  
                             vč. odměny pro členy představenstva__________________________________ 

 
Rada města Havířova,  
jako jediný akcionář vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 90/2012 
Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), 
působnost valné hromady společnosti Havířovská teplárenská společnost, a.s., se 
sídlem  Havířov, Šumbark, Konzumní 298/6a, PSČ 736 01, IČO 61974706, 
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, 
vložce 1113 (dále jen „společnost HTS, a.s.“), 
  
s c h v a l u j e  
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1. smlouvu o výkonu funkce včetně výše odměny za výkon funkce předsedy  
    představenstva společnosti HTS,a.s. od 17.12.2014 dle Přílohy č. 1  
    a) s úpravou čl. VIII bod 2.1 takto: „Paušální částka 25.000,- Kč/měsíčně“ 
    b) s úpravou čl. XI odst. 4 takto: 
        „Tato smlouva byla schválena valnou hromadou dne 17.12.2014, tímto dnem  
        nabývá platnosti a účinnosti nabývá ke dni vzniku výkonu funkce předsedy  
        představenstva společnosti.“ 
2. smlouvu o výkonu funkce včetně výše odměny za výkon funkce místopředsedy      
    představenstva společnosti HTS,a.s. od 17.12.2014 dle Přílohy č. 2 
    a) s úpravou čl. VIII bod 2.1 „Paušální částka 20.000,- Kč/měsíčně“ 
    b) s úpravou čl. X odst. 4 takto: 
        „Tato smlouva byla schválena valnou hromadou dne 17.12.2014, tímto dnem       
        nabývá platnosti a účinnosti nabývá ke dni vzniku výkonu funkce  
        místopředsedy představenstva společnosti.“ 
3. smlouvu o výkonu funkce včetně výše odměny za výkon funkce člena  
    představenstva společnosti HTS,a.s. od 17.12.2014 dle Přílohy č. 3 s úpravou  
    čl. VIII bod 2.1 „Paušální částka 20.000,- Kč/měsíčně“ 
 
u k l á d á  
 
1. doručit schválené znění smluv o výkonu funkce do sídla společnosti HTS, a.s.  

 
                                                                                       Z: vedoucí OPS         
                                                                                       T: 17.12.2014 

 
2. zajistit podepsání smluv o výkonu funkce  

Z: představenstvo    
     společnosti          

                                                                                      T: 30.12.2014 
 
 
137/5RM/2014 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře   
                            v působnosti valné hromady – odvolání a volba členů dozorčí rady    

 
Rada města Havířova,  
jako jediný akcionář vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 90/2012 
Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), 
působnost valné hromady společnosti Havířovská teplárenská společnost, a.s., se 
sídlem  Havířov, Šumbark, Konzumní 298/6a, PSČ 736 01, IČO 61974706, 
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, 
vložce 1113 (dále jen „společnost HTS, a.s.“), 
  
o d v o l á v á  
 
ke dni 17.12.2014 z funkce člena dozorčí rady společnosti HTS,a.s.: 
Ing. Karla Choduru, dat. nar. 1. ledna 1938 

bytem U Stružníku 524/1, 736 01 Havířov-Bludovice,     
Ing. Petra Špoka, dat. nar. 20. ledna 1963 

bytem Jana Wericha 449/10, 736 01 Havířov-Město,    
Jaroslava Jeziorského, dat. nar. 14. srpna 1949 

bytem U Stružníku 513/23, 736 01 Havířov-Bludovice, 
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Martina Taussiga, dat. nar. 19. září 1982 
bytem Dlouhá třída 1144/91, 736 01 Havířov- Podlesí,  

 
v o l í  
 
ke dni 17.12.2014 do funkce člena dozorčí rady společnosti HTS,a.s.: 
Bc. Alenu Olšokovou, dat. nar. 19. února 1964 

bytem  Jana Wericha 444/2a, 736 01 Havířov-Město 
Karla Sachmerdu, dat. nar. 21. května 1942                                             

                 bytem Životická 1373/6c, 735 64 Havířov - Prostřední Suchá, 
Ing. Petra Špoka, dat. nar. 20. ledna 1963 

               bytem Jana Wericha 449/10, 736 01 Havířov-Město,    
     Martina Taussiga, dat. nar. 19. září 1982 
            bytem Dlouhá třída 1144/91, 736 01 Havířov- Podlesí,  

 
u k l á d á  
 
1. doručit rozhodnutí jediného akcionáře do sídla společnosti HTS, a.s.  

 
                                                                                       Z: vedoucí OPS         
                                                                                       T: 17.12.2014 

 
2. informovat Radu města Havířova o výsledku volby předsedy a místopředsedy  
    dozorčí rady společnosti HTS, a.s. 

 
Z: představenstvo    
     společnosti       

                                                                                      T: 15.1.2015 
 

3. provést změnu zápisu o složení dozorčí rady v obchodním rejstříku vedeném u  
    Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B, vložka 1113 

 
Z: představenstvo   
     společnosti        

                                                                                       T: 15.1.2015 
 
 
138/5RM/2014 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře   
                            v působnosti valné hromady – schválení smluv o výkonu funkce  
                            vč. odměny pro členy dozorčí rady____________________________________ 

 
Rada města Havířova,  
jako jediný akcionář vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 90/2012 
Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), 
působnost valné hromady společnosti Havířovská teplárenská společnost, a.s., se 
sídlem  Havířov, Šumbark, Konzumní 298/6a, PSČ 736 01, IČO 61974706, 
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, 
vložce 1113 (dále jen „společnost HTS, a.s.“), 
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s c h v a l u j e  
 
1. smlouvu o výkonu funkce včetně výše odměny za výkon funkce předsedy  
    dozorčí rady společnosti HTS,a.s. od 17.12.2014 dle Přílohy č. 1 

                                 a) s úpravou čl. VII bod 2.1 takto: „Paušální částka 12.500,- Kč/měsíčně“ 
                                 b) s úpravou čl. X odst. 4 takto: 
                                     „Tato smlouva byla schválena valnou hromadou dne 17.12.2014, tímto dnem      
                                     nabývá platnosti a účinnosti nabývá ke dni vzniku výkonu funkce předsedy  
                                     dozorčí rady společnosti.“ 

2. smlouvu o výkonu funkce včetně výše odměny za výkon funkce místopředsedy  
    dozorčí rady společnosti HTS,a.s. od 17.12.2014 dle Přílohy č. 2  
    a) s úpravou čl. VII bod 2.1 takto: „Paušální částka 9.000,- Kč/měsíčně“ 

                                b) s úpravou čl. X odst. 4 takto: 
                                    „Tato smlouva byla schválena valnou hromadou dne 17.12.2014, tímto dnem  
                                    nabývá platnosti a účinnosti nabývá ke dni vzniku výkonu funkce  
                                    místopředsedy dozorčí rady společnosti.“ 

3. smlouvu o výkonu funkce včetně výše odměny za výkon funkce člena dozorčí  
    rady společnosti HTS,a.s. od 17.12.2014 dle Přílohy č. 3 s úpravou  
    čl. VII bod 2.1 takto: „Paušální částka 9.000,- Kč/měsíčně“ 
 
u k l á d á  
 
1. doručit schválené znění smluv o výkonu funkce do sídla společnosti HTS, a.s. 

  
                                                                                       Z: vedoucí OPS         
                                                                                       T: 17.12.2014 

 
2. zajistit podepsání smluv o výkonu funkce  

 
Z: představenstvo   
     společnosti          

                                                                                      T: 30.12.2014 
 
 
139/5RM/2014 - Prodej části pozemku parc.č. 4079/1, k.ú. Havířov-město__________________ 

 
Rada  města Havířova 
 
d o p o r u č u j e   
 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit prodej  části pozemku parc.č. 4079/1 o výměře cca 380 m2, kat. území  
Havířov-město včetně trvalých porostů (výměra bude upřesněna na základě GP) 
společnosti NOVADENT s.r.o., Horní Bludovice - Prostřední Bludovice  573, 
IČO 28621867  za účelem vybudování  stavby ,,Zubní soukromá ambulance“ a to 
za  tržní cenu dle  znaleckého posudku ve výši  1 130,- Kč/m2, tj. cca 429 400,- 
Kč + 17 578,- Kč + 1 800,- Kč za zpracování znaleckého posudku  + DPH (dle 
skutečného zaměření GP)   
 
1. S budoucím kupujícím bude uzavřena  do doby vydání stavebního povolení  
    smlouva o budoucí kupní smlouvě (dále jen BKS) za těchto podmínek: 



 
USNESENÍ 

z 5. schůze Rady města Havířova 
konané dne 17.12.2014 

26 

    a) ke dni podpisu BKS zaplatí budoucí kupující předem část schválené kupní  
        ceny (jistiny) ve výši 260 000,- Kč 
 
    b) budoucí kupující doručí městu pravomocné územní rozhodnutí ve lhůtě  
        do 12 měsíců od účinnosti BKS, nesplnění této lhůty je důvodem  
        k odstoupení města od BKS nebo uplatnění smluvní pokuty   
       ve výši 100 000,- Kč 

                                c) budoucí kupující doručí městu pravomocné stavební povolení ve lhůtě  
                                    do 24 měsíců od účinnosti BKS, nesplnění této lhůty je důvodem  
                                    k odstoupení města od BKS nebo uplatnění smluvní pokuty  
                                    ve výši 100 000,- Kč  

   d) v případě odstoupení budoucího kupujícího od BKS z důvodu upuštění od  
        realizace sjednaného účelu BKS, budoucí kupující uhradí městu smluvní  
       pokutu 100 000,- Kč, město vrátí uhrazenou část kupní ceny sníženou  
       o smluvní pokutu 
 
2. Kupní smlouva se společností bude uzavřena do 60 dnů ode dne, kdy  
    společnost doručí na odbor správy majetku pravomocné stavební povolení a  
    geometrický plán se zakreslením pozemku s novým parcelním číslem (dále jen  
    Pozemek), za těchto podmínek: 
    a) v případě, že společnost do 2 let  od vydání pravomocného stavebního  
        povolení stavbu nezačne realizovat, město má právo od kupní smlouvy  
        odstoupit s tím, že město uplatní smluvní pokutu  ve výši 1.000.000,- Kč 

                                b) společnost je povinna, v případě změny majetkových práv k prodanému  
                                    Pozemku, převést všechny povinnosti a podmínky vyplývající z kupní  
                                    smlouvy na nového nabyvatele majetkových práv, v případě nedodržení této  
                                    podmínky město uplatní smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč 

    c) společnost je povinna prodaný Pozemek užívat pouze ke sjednanému účelu, 
        tj. k výstavbě a následnému provozování „Zubní soukromé ambulance“, po  
        dobu 12 let ode dne  zápisu vkladu vlastnického práva do katastru  
        nemovitostí, v případě nedodržení této podmínky město uplatní smluvní  
        pokutu ve výši 1.000.000,- Kč 
   d) společnost je povinna zahájit provozování  „Zubní soukromé ambulance“  
       do 2 let ode dne zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí;  
       v případě nedodržení této podmínky, může město od kupní smlouvy odstoupit  
       s tím, že město uplatní smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč 
   e) v případě odstoupení od smlouvy ze strany města je společnost povinna uvést  
       Pozemek do původního stavu do 3 měsíců od doručení oznámení o  
       odstoupení od kupní smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak 
   f) společnost nemá právo požadovat po městu úhradu za zhodnocení Pozemku 
   g) za porušení smluvních povinností a závazků stanovených společnosti v kupní  
       smlouvě město uplatní smluvní pokutu ve výši 1.000 000,- Kč za každý  
       jednotlivý případ porušení těchto povinností a závazků.       

                               h) společnost je povinna zajistit ochranu stromořadí, které lemuje ulici  
                                   Na Nábřeží, v případě poškození nahradí stromořadí novými stromy.                                                  
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140/5RM/2014 - Záměr pronájmu pozemku parc.č. 2745, k.ú. Prostřední Suchá____________ 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e   
 
záměr pronájmu pozemku  parc.č. 2745, zahrada o výměře 1911 m2, k.ú. 
Prostřední Suchá, paní Daniele Vítkové, bytem Jožky Jabůrkové 973/2, Havířov - 
Město, za účelem zahrady 

 
 
141/5RM/2014 - Pronájem části pozemku parc.č. 922/1, k.ú. Havířov-město________________ 

        
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e     
 
pronájem části pozemku parc.č. 922/1, k.ú. Havířov-město o výměře 17  m2,   
panu Martinu Svobodovi, bytem Havířov-Město, Vardasova 10, k  již 
postavenému stánku  
účel: bazar, půjčovna nářadí a  kostýmů, reklamní činnost s tím, že nájemní 
smlouva bude uzavřena: 
- na dobu neurčitou  od 1.1.2015 s tříměsíční výpovědní lhůtou 
- za roční pronájem dle zásad pro uzavírání smluv o nájmu pozemků a o zřízení  
  věcného břemene:   
  15 m2 kiosek   x  1.000,- Kč/m2/rok                        =   15.000,- Kč/rok 
    2 m2 manipul.plocha, přístup  x 200,- Kč/m2/rok  =       400, - Kč/rok 
  Celková výše nájemného činí                                       15 400,- Kč/rok      
- úhrada nájemného formou čtvrtletních splátek 
- zákaz prodeje alkoholických nápojů 
- nájemce zajistí v okolí stánku pořádek a v zimním období  bezpečnou schůdnost  
  přístupu ke stánku 
 
a 
 
ukončení nájemní smlouvy na část pozemku parc.č. 922/1, k.ú. Havířov-město se 
společností GATTOM- M.T.G., s.r.o., Petřvald, Ostravská 557, IČO 25389157 
dohodou k 31.12.2014. 
 
p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem  nájemní smlouvy a dohody o ukončení nájemní smlouvy 
 

                                                                                                       Z: vedoucí OSM 
                                                                                                        T:  31.1.2015 
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142/5RM/2014 - Výpůjčka části pozemku parc.č. 4079/1, k.ú. Havířov-město_______________ 
        
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
výpůjčku části pozemku parc.č. 4079/1, k.ú. Havířov-město o výměře 700 m2  
Tenisovému spolku Nábřeží, se sídlem Havířov-Město, Selská 1554/69a, 
IČO 03362795 k již vybudovanému a oplocenému tenisovému kurtu včetně 
zázemí, na dobu určitou 5 let s možností prodloužení s tím, že město nebude 
spolku poskytovat žádné investice na údržbu a provoz   
 
p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  
o výpůjčce 

 
                                                                                                       Z: vedoucí OSM 
                                                                                                       T:  31.3.2015 
 
 
143/5RM/2014 - Výpůjčka části pozemku parc. č. 1329/1, k.ú. Bludovice, do doby    

vypořádání stavby „Chodník ul. Frýdecká rekonstrukce stávajícího  
a výstavba nového – 1.etapa“_________________________________________           
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
v rámci stavby č. 8013 „Chodník ul. Frýdecká rekonstrukce stávajícího a výstavba 
nového, 1. etapa“,  jejímž investorem je statutární město Havířov, výpůjčku  části  
silničního pozemku  parc. č. 1329/1,  k.ú. Bludovice, podél sil. III/4735 ,  
ul. Frýdecká,  vypůjčiteli,  statutárnímu  městu Havířovu, v rozsahu dle zaměření 
dokončené  části chodníku,  
půjčitel:  Moravskoslezský  kraj, ul. 28.října 117, 702 18  Ostrava, IČ 708 90 692,  
zastoupený Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, 
Úprkova 1, 702 23 Ostrava, středisko Karviná, ul. Bohumínská 1877/4, 733 01 
Karviná , IČ: 000 95 711 
doba výpůjčky: od 1. 12. 2014,  do 30. 11. 2015,  kdy  nejpozději  dojde  
k vypořádání zastavěné části pozemku         
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka, 
podpisem smlouvy o výpůjčce   

 
                                                                                                                Z: vedoucí OSM 
                                                                                                                T:  31. 12. 2014  
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144/5RM/2014 - Smlouva o výpůjčce a budoucí  smlouvě o zřízení věcného  
břemene ve prospěch spol. RWE GasNet, s.r.o.__________________________  
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
uzavření smlouvy o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  po 
dobu od zahájení stavby do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, 
maximálně na dobu 24 měsíců k částí pozemků v majetku města a to parc.č. 60, 
81, 82, 61, 626/1, 91/3, 89/1, 91/1, k.ú. Šumbark za účelem rekonstrukce ( 
výměny) stávajících NTL plynovodu a plynovodních přípojek v rámci stavby : „ 
4763 REKO MS Havířov – Smetanova + 4“ za jednorázovou úhradu ve výši 200,- 
Kč / m2 + DPH včetně ochranného pásma, minimálně však 10.000,-Kč + DPH, ve 
prospěch spol. RWE GasNet, s r.o., se sídlem : Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 
401 17, IČ : 272 95 567, zast. RWE Distribuční služby, s.r.o., se sídlem:  
Plynárenská 499/1, PSČ 657 02 Brno, IČ : 279 35 311 s tím, že záměr výpůjčky 
byl zveřejněn od 12.11. 2014 do 28.11.2014 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka   
podpisem smlouvy o výpůjčce a budoucí  smlouvě o zřízení věcného břemene  

 
                                                                                             Z: vedoucí OSM 
                                                                                             T: 30.6.2015 
 
 
145/5RM/2014 - Zřízení pozemkové služebnosti_______________________________________    

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č. 1224, 
k.ú.Bludovice za účelem umístění kanalizační přípojky a sjezdu dle GP č. 3897 - 
100/2014 ze dne 4.11.2014 ve prospěch vlastníka pozemku parc.č. 1216/32, k.ú. 
Bludovice jehož součástí je budova č.p. 1181, jenž ke dni zřízení pozemkové 
služebnosti je Ing. Renata Šotkovská, bytem Havířov – Bludovice, K Lučině 
1181/11 za jednorázovou úhradu ve výši 4.625,- Kč + DPH, při celkové výměře 
37 m2 ( umístění kanalizační přípojky) a za jednorázovou úhradu ve výši 3.000,- 
Kč + DPH, při celkové výměře 20 m2 ( umístění sjezdu) 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka  
podpisem smlouvy o zřízení pozemkové služebnosti 

 
                                                                                             Z: vedoucí OSM 
                                                                                             T: 30.6.2015 
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146/5RM/2014 - Technické služby Havířov a.s.  - rozhodnutí jediného akcionáře   
                             v působnosti valné hromady – schválení programu, volba orgánů__________ 

 
Rada města Havířova,  
jako jediný akcionář vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 90/2012 
Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), 
působnost valné hromady společnosti Technické služby Havířov a.s., se sídlem 
Havířov-Město, Karvinská 66/1461, PSČ 736 01, IČO: 25375601, zapsané v 
obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle  B, vložka 1664 (dále 
jen „společnost TSH a.s.“), 
  
s c h v a l u j e 
 
program jednání  
1. Prezence přítomných 
2. Volba orgánů při rozhodnutí jediného akcionáře společnosti TSH a.s.  
3. Odvolání a volba členů představenstva společnosti TSH a.s. 
4. Schválení smluv o výkonu funkce vč. odměny pro členy představenstva  
    společnosti TSH a.s. 
5. Odvolání a volba členů dozorčí rady společnosti TSH a.s. 
6. Schválení smluv o výkonu funkce vč. odměny pro členy dozorčí rady  
    společnosti TSH a.s. 

 
v o l í  
 
orgány při rozhodnutí jediného akcionáře společnosti TSH a.s.: 
1. předsedu:        Bc. Daniela Pawlase 
2. zapisovatele:   Veroniku Richterovou, DiS. 
3. ověřovatele:    Alici Hegyi 
                            Ing. Eduarda Heczka 

 
 
147/5RM/2014 - Technické služby Havířov a.s.  - rozhodnutí jediného akcionáře   
                             v působnosti valné hromady – odvolání a volba členů představenstva_______  

 
Rada města Havířova,  
jako jediný akcionář vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 90/2012 
Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), 
působnost valné hromady společnosti Technické služby Havířov a.s., se sídlem 
Havířov-Město, Karvinská 66/1461, PSČ 736 01, IČO: 25375601, zapsané v 
obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle  B, vložka 1664 (dále 
jen „společnost TSH a.s.“), 
 
o d v o l á v á  
 
ke dni 17.12.2014 z funkce člena představenstva společnosti TSH a.s.: 
Vojtěcha Kozáka, dat. nar. 18. května 1960 
   bytem Mánesova 556/10, 736 01 Havířov-Město, 
Vladislava Fukalu, dat. nar. 27. dubna 1949 

 bytem Padlých hrdinů 809/5, 736 01 Havířov-Bludovice, 
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Pavla Rapanta, dat. nar. 7. července 1973 
  bytem Nad Terasou 1169/18, 736 01 Havířov-Podlesí, 
Miroslava Polaka, dat. nar. 18. srpna 1958 
  bytem Pěkná 1260/24, 735 64 Havířov - Prostřední Suchá, 
Mgr. Radka Kupczaka, dat. nar. 28. července 1971 
  bytem Na Záguří 587/21c, 736 01 Havířov-Bludovice, 
 
v o l í  

 
ke dni 17.12.2014 do funkce člena představenstva společnosti TSH a.s.: 
Róberta Masaroviče, MSc., dat. nar. 30. srpna 1973           

bytem K Přehradě 387/22a, 736 01 Havířov-Životice, 
Ing. Ondřeje Baránka, dat. nar. 26. června 1980 

bytem Letní 483/7, 736 01 Havířov-Šumbark, 
Alice Hegyi, dat. nar. 4. prosince 1962  

bytem  Česká 1199/1, 736 01 Havířov-Město,      
Václava Kubelku, dat. nar. 27. března 1953 

bytem Petřvaldská 267/38, 736 01 Havířov-Šumbark, 
Ing. Jiřího Šebestu, dat. nar. 8. března 1943 

bytem Dlouhá třída 467/13, 736 01 Havířov-Město, 
 

u k l á d á  
 
1. doručit rozhodnutí jediného akcionáře do sídla společnosti TSH a.s. 

 
                                                                                       Z: vedoucí OPS         
                                                                                       T: 17.12.2014 

 
2. informovat Radu města Havířova o výsledku volby předsedy a místopředsedy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
    představenstva společnosti TSH a.s. 

 
Z: představenstvo  
     společnosti       

                                                                                      T: 15.1.2015 
 

3. provést změnu zápisu o složení představenstva v obchodním rejstříku vedeném  
    u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B, vložka 1664 

 
Z: představenstvo  
     společnosti        

                                                                                       T: 15.1.2015 
 
 
148/5RM/2014 - Technické služby Havířov a.s.  - rozhodnutí jediného akcionáře  v působnosti  
                            valné hromady – schválení smluv o výkonu funkce vč. odměny  
                            pro členy představenstva____________________________________________ 

 
Rada města Havířova,  
jako jediný akcionář vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 90/2012 
Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), 
působnost valné hromady společnosti Technické služby Havířov a.s., se sídlem 
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Havířov-Město, Karvinská 66/1461, PSČ 736 01, IČO: 25375601, zapsané v 
obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle  B, vložka 1664 (dále 
jen „společnost TSH a.s.“), 
  
s c h v a l u j e  
 
1. smlouvu o výkonu funkce včetně výše odměny za výkon funkce předsedy     
    představenstva společnosti TSH a.s. od 17.12.2014 dle Přílohy č. 1  

                                a) s úpravou čl. VIII bod. 2.1 takto: „Paušální částka 25.000,- Kč/měsíčně“ 
                                b) s úpravou čl. XI odst. 4 takto: 
                                    „Tato smlouva byla schválena valnou hromadou dne 17.12.2014, tímto dnem   
                                    nabývá platnosti a účinnosti nabývá ke dni vzniku výkonu funkce předsedy   
                                    představenstva společnosti.“ 

2. smlouvu o výkonu funkce včetně výše odměny za výkon funkce místopředsedy  
                                představenstva společnosti TSH a.s. od 17.12.2014 dle Přílohy č. 2 
                                a) s úpravou čl. VIII bod 2.1 takto: „Paušální částka 20.000,- Kč/měsíčně“ 
                                b) s úpravou čl. XI odst. 4 takto: 
                                    „Tato smlouva byla schválena valnou hromadou dne 17.12.2014, tímto dnem  
                                    nabývá platnosti a účinnosti nabývá ke dni vzniku výkonu funkce   
                                    místopředsedy představenstva společnosti.“ 

3. smlouvu o výkonu funkce včetně výše odměny za výkon funkce člena  
    představenstva společnosti TSH a.s. od 17.12.2014 dle Přílohy č. 3 s úpravou  
    čl. VIII bod 2.1 takto: „Paušální částka 20.000,- Kč/měsíčně“ 
 
u k l á d á  
 
1. doručit schválené znění smluv o výkonu funkce do sídla společnosti TSH a.s.  

 
                                                                                       Z: vedoucí OPS         
                                                                                       T: 17.12.2014 

 
2. zajistit podepsání smluv o výkonu funkce  

Z: představenstvo  
     společnosti          

                                                                                      T: 30.12.2014 
 
 
149/5RM/2014 - Technické služby Havířov a.s.  - rozhodnutí jediného akcionáře   
                            v působnosti valné hromady – odvolání a volba členů dozorčí rady_________ 

 
Rada města Havířova,  
jako jediný akcionář vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 90/2012 
Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), 
působnost valné hromady společnosti Technické služby Havířov a.s., se sídlem 
Havířov-Město, Karvinská 66/1461, PSČ 736 01, IČO: 25375601, zapsané v 
obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle  B, vložka 1664 (dále 
jen „společnost TSH a.s.“), 
 
o d v o l á v á  
 
ke dni 17.12.2014 z funkce člena dozorčí rady společnosti TSH a.s.: 
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Mgr. Michaelu Horňákovou, dat. nar. 30. září 1971 
bytem Radniční 632/15, 736 01 Havířov-Město,     

Leoše Lukaštíka, dat. nar. 16. listopadu 1961 
bytem Jaroslava Seiferta 1249/2a, 736 01 Havířov-Město,    

 
v o l í  

 
ke dni 17.12.2014 do funkce člena dozorčí rady společnosti TSH a.s.: 
Mgr. Stanislavu Goreckou, dat. nar. 2. srpna 1963 

     bytem Zvonková 489/6, 736 01 Havířov-Šumbak 
Vladislava Fukalu, dat. nar. 27. dubna 1949 

bytem Padlých hrdinů 809/5, 736 01 Havířov-Bludovice, 
 

u k l á d á  
 
1. doručit rozhodnutí jediného akcionáře do sídla společnosti TSH a.s.  

 
                                                                                       Z: vedoucí OPS         
                                                                                       T: 17.12.2014 

 
2. informovat Radu města Havířova o výsledku volby předsedy a místopředsedy  
    dozorčí rady společnosti TSH a.s. 

 
Z: představenstvo   
     společnosti       

                                                                                      T: 15.1.2015 
 

3. provést změnu zápisu o složení dozorčí rady v obchodním rejstříku vedeném u  
    Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B, vložka 1664 

 
Z: představenstvo  
     společnosti        

                                                                                       T: 15.1.2015 
 
 
150/5RM/2014 - Technické služby Havířov a.s.  - rozhodnutí jediného akcionáře   
                            v působnosti valné hromady – schválení smluv o výkonu funkce  
                            vč. odměny pro členy dozorčí rady____________________________________ 

 
Rada města Havířova,  
jako jediný akcionář vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zák. č. 90/2012 
Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), 
působnost valné hromady společnosti Technické služby Havířov a.s., se sídlem 
Havířov-Město, Karvinská 66/1461, PSČ 736 01, IČO: 25375601, zapsané v 
obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle  B, vložka 1664 (dále 
jen „společnost TSH a.s.“), 
  
s c h v a l u j e  
 
1. smlouvu o výkonu funkce včetně výše odměny za výkon funkce předsedy  
    dozorčí rady společnosti TSH a.s. od 17.12.2014 dle Přílohy č. 1  
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    a) s úpravou čl. VII bod 2.1. takto: „Paušální částka 12.500,- Kč/měsíčně“ 
                                b) s úpravou čl. X odst. 4 takto: 
                                    „Tato smlouva byla schválena valnou hromadou dne 17.12.2014, tímto dnem  
                                    nabývá platnosti a účinnosti nabývá ke dni vzniku výkonu funkce předsedy  
                                    dozorčí rady společnosti.“ 

2. smlouvu o výkonu funkce včetně výše odměny za výkon funkce místopředsedy  
    dozorčí rady společnosti TSH a.s. od 17.12.2014 dle Přílohy č. 2  
    a) s úpravou čl. VII bod 2.1. takto: „Paušální částka 9.000,- Kč/měsíčně“ 

                                b) s úpravou čl. X odst. 4 takto: 
                                    „Tato smlouva byla schválena valnou hromadou dne 17.12.2014, tímto dnem  
                                    nabývá platnosti a účinnosti nabývá ke dni vzniku výkonu funkce  
                                    místopředsedy dozorčí rady společnosti.“ 
                            3. smlouvu o výkonu funkce včetně výše odměny za výkon funkce člena dozorčí  

    rady společnosti  TSH a.s. od 17.12.2014 dle Přílohy č. 3 
 
u k l á d á  

 
1. doručit schválené znění smluv o výkonu funkce do sídla společnosti TSH a.s. 

  
                                                                                       Z: vedoucí OPS         
                                                                                       T: 17.12.2014 

 
2. zajistit podepsání smluv o výkonu funkce  
 

Z: představenstvo  
     společnosti          

                                                                                      T: 30.12.2014 
 
 
151/5RM/2014 - Vyjádření statutárního města Havířov k návrhu změny stávající  

lokality CZ0813455 – Mokřad u Rondelu_______________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e   
 
vyjádření statutárního města Havířov k návrhu změny stávající lokality  
CZ0813455 – Mokřad u Rondelu, uvedené v příloze č. 1 
 
p o v ě ř u j e      
 
Bc. Daniela Pawlase, primátora statutárního města Havířov, podpisem tohoto 
vyjádření  

 
          Z: vedoucí OSM 
          T: 31.12.2014 
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152/5RM/2014 - Záměry pronájmu částí nemovitých věcí_______________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání  
    o výměře 53 m2 v přízemí obytného domu na ul. Astronautů 9, Havířov-Město,  
    spolku Český svaz žen z.s.,  pobočný spolek Havířov, IČ: 00442801, jako  
    kancelář spolku 
 
2. záměr pronájmu části nemovité věci – místnosti o výměře 14,40 m2 v suterénu  
    obytného domu na ul. Jedlová 4, Havířov-Šumbark, p. Romanu Klúglovi, jako  
    sklad pro vlastní potřebu 
 
3. záměr pronájmu části nemovité věci – místnosti o výměře 23,42 m2 v suterénu  
    zdravotního střediska na Dlouhé tř. 83, Havířov-Podlesí, spol. Stavos  
    Stavba a.s., IČ: 44739494, jako technické zázemí  
 
4. záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o  
    celkové výměře 115,47 m2 ve 2. poschodí části H objektu Radnice,  
    Svornosti č. p. 86/2, Havířov-Město, spol. Stomatologická ordinace  
    Svornosti 2 s.r.o., IČ: 03508455, jako stomatologickou ordinaci 

 
 
153/5RM/2014 - Pronájmy částí nemovitých věcí_______________________________________ 

        
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. pronájem části nemovité věci – místnosti o výměře 23,89 m2 v suterénu  
    obytného domu ul. Školní 39, Havířov-Šumbark, p. Tomáši Koudelovi,  
    jako sklad pro vlastní potřebu, za podmínek: 
    - nájemné 100,- Kč/m2/rok bez DPH 
    - nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 
 
2. pronájem garáže o výměře 15 m2 v suterénu obytného domu  
    ul. Marie Pujmanové 8, Havířov-Šumbark, p. Jánu Maslákovi,  
    bytem Marie Pujmanové 6, Havířov-Šumbark, za podmínek: 
    - nájemné 200,- Kč/m2/rok, vč. DPH po dobu platnosti průkazu ZTP 
    - doba nájmu: na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.  
    - platba nájmu a záloh za služby měsíčně předem.  
    - garáž je určena pouze pro garážování vlastního osobního vozidla  
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154/5RM/2014 - Pronájem části nemovité věci – Profa Kids Havířov o.p.s._________________  
        
Rada města Havířova 
 
n e s c h v a l u j e 
 
pronájem části nemovité věci - prostoru sloužícího k podnikání o celkové  
výměře 1 085,71 v objektu bývalých jeslí ul. U Jeslí č. p. 893/2,  
Havířov-Šumbark, a pozemek parc. č. 198, ostatní plocha o výměře 3414 m2  
v k.ú. Šumbark, společnosti Profa Kids Havířov o.p.s., IČ:01550942,  
k provozování služeb péče o dítě v dětské skupině s celodenním a celoročním 
provozem 

 
 
155/5RM/2014 - Výsledek veřejné soutěže____________________________________________ 

 
Rada města Havířova 
 
b e r e    n a    v ě d o m í 
 
nabídku do veřejné soutěže p. č. 8/OSM/2014 – na pronájem části nemovité  
věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové výměře 147,49 m2 v přízemí 
obytného domu ul. Dělnická 19, Havířov-Město, podanou p. Soňou Malinovou,  
IČ: 47174391 
 
s c h v a l u j e 
 
uzavření nájemní smlouvy na část nemovité věci – prostor sloužící k podnikání o 
celkové výměře 147,49 m2 v přízemí obytného domu ul. Dělnická 18,  
Havířov-Město, s p. Soňou Malinovou, IČ:47174391, za podmínek: 
- nájemné 200,- Kč/m2/rok bez DPH 
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 1. 2015 
- platba nájmu a záloh za služby měsíčně  
- účel: výstavní a prodejní galerie, prodejna s uměním a designem 
- stavební úpravy prostor provede nájemce na vlastní náklady bez nároku na  
  finanční vyrovnání po ukončení nájmu 

 
 
156/5RM/2014 - Ukončení nájemních smluv dohodou___________________________________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. ukončení nájmu části nemovité věci – místnosti o výměře 36,64 m2 v suterénu  
    hlavní budovy zdravotního střediska na Dlouhé tř. 83, Havířov-Podlesí, nájemci  
    Městské knihovně Havířov, IČ: 00601250, dohodou k 31. 12. 2014 
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2. ukončení nájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání č. 104a,b  
    o výměře 37,60 m2 a podílu na společných prostorách o výměře 16,50 m2 v 1.  
    nadzemním podlaží Městského podnikatelského centra, ul. Palackého 2,  
    Havířov-Město, nájemci spol. WACO Trade, s.r.o., IČ: 29397430, dohodou  
    k 31. 12. 2014 
 
3. obecný záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání  
    č. 104a,b o výměře 37,60 m2 a podílu na společných prostorách o výměře  
   16,50 m2 v 1. nadzemním podlaží Městského podnikatelského centra,  
   ul. Palackého 2, Havířov-Město 

 
 
 
157/5RM/2014 - Žádost o změnu účelu užívání pronajaté části nemovité věci  

– spol. Prckův ráj s.r.o.______________________________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
změnu účelu užívání části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o 
celkové výměře 575,34 m2 v objektu bývalé jídelny na Dlouhé tř. č. p. 470/17, 
Havířov-Město, nájemci spol. Prckův ráj s.r.o., IČ: 01762737,  
původní účel: vybudování a provozování dětského zábavního centra  
na účel nový: rodinná kavárna, jejíž součástí bude dětské zábavní centrum 

 
 
158/5RM/2014 - Vyřazení neupotřebitelného majetku__________________________________             

 
Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit   
 
1. vyřazení a likvidaci stavby pískoviště v účetní ceně  20 861,33 Kč, zůstatkové  
    ceně 15 719,33 Kč, předané k  hospodaření příspěvkové organizaci  
    SANTÉ – Centra ambulantních a pobytových sociálních služeb, situované  
    v areálu Stacionáře Lípová; inventární číslo 32 
2. vynětí stavby pískoviště v pořizovací ceně 20 861,33 Kč z hospodaření  
    příspěvkové organizaci SANTÉ – Centra ambulantních a pobytových  
    sociálních služeb, IČ:  00847470 
 
s c h v a l u j e  
 
vyřazení a likvidaci dispečerského monitorovacího stolu, inv. č. 120002800638, 
rok výroby 2001, pořizovací cena 46 180,- Kč, a kabeláže, inv. číslo 
120002200119, rok výroby 1999, pořizovací cena 49 499,40 Kč, zůstatková cena 
2 474,97 Kč,  ve správě Městské policie Havířov    
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159/5RM/2014 - Prodej drobného dlouhodobého hmotného majetku_____________________             
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e   
 
prodej 17 ks  svítidel umístěných na sloupech veřejného osvětlení na území města 
Šenova v celkové pořizovací ceně 133 408,66 Kč,  městu Šenov, IČ 00297291,  
sídlo: Šenov, Radniční náměstí 300, za  smluvní  kupní cenu (vč. DPH) ve výši 
70 000,- Kč 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku Ing. Eduarda Heczka 
podpisem smlouvy       

                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                    Z: vedoucí  OSM 
                                                                                                    T: 31.  1.  2015 
 
 
160/5RM/2014 - Zpráva o ceně tepla pro rok 2015_____________________________________  

 
Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
zprávu o ceně tepla pro rok 2015 od Havířovské teplárenské společnosti, a.s. 
 
d o p o r u č u j e 
 
představenstvu Havířovské teplárenské společnosti, a.s. schválit kalkulovanou 
průměrnou cenu tepelné energie pro rok 2015 s nárůstem o 0,5 % oproti 
kalkulované ceně roku 2014 

 
 
161/5RM/2014 - Udělení souhlasu s přijetím věcných a finančních darů příspěvkovými  
                            organizacemi zřízenými statutárním městem Havířov____________________  

 
Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 
 
s přijetím věcných a finančních darů příspěvkovými organizacemi města:  
 
1. Mateřská škola Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190 (IČ: 61 98 86 85) 
    - v celkové výši 21 700,- Kč od Marka Penhakera, Gončarovova 1530/5, 703 00  
      Ostrava 3 CD přehrávač Philips, PC sestava+monitor, čtečka karet, fotoaparát  
      Sony, multifunkční tiskárna Canon, telefon Siemens Gigaset AL 145, 
    - v celkové výši 5 000,- Kč od Vojtěcha Filsáka, Na Osinách 278/12, 736 01  
      Havířov-Životice – čistička vzduchu Bionare, 
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    - v celkové výši 2 735,- Kč od Emilie Dolejšové, Škroupova 1386/2, 736 01  
      Havířov-Podlesí (IČ: 47 17 86 98) – 106 kusů různorodých klíčenek a  
      přívěšků 
 
2. Mateřská škola Havířov-Město Puškinova 7a/908 (IČ: 61 98 87 07) 
    - v celkové výši 1 750,- Kč od Maria Bartoliho, Zákostelí 14, 736 01  
      Havířov-Bludovice – dětský kočárek, 
    - v celkové výši 1 190,- Kč od Mgr. Hany Hajdové, Alejnikovova 1, 700 30  
      Ostrava-Zábřeh – dětské odrážedlo 
 
3. Základní škola Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná  
    (IČ: 61 98 87 23) 
    - v celkové výši 3 500,- Kč od společnosti Naturprodukt CZ spol. s r.o.,  
      Na Viničkách č.p. 638, 250 92 Praha- Východ, Šestajovice, IČ: 48 40 17 22  
      – vánoční vitamínové balíčky 
 
4.  Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvková  
     organizace (IČ: 48 80 52 89) 
     - v celkové výši 39 980,- Kč od společnosti ZAT systémy, spol. s r.o.,  
       Mojmírovců 42, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, IČ: 25 38 42 52  
       – kamerový systém, který bude zabírat prostory školního dvora ZŠ Frýdecké  
       (vjezd do dvora, kolovnu) 
 
5. Mateřská škola Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262 (IČ: 61 98 85 70) 
    - v celkové výši 1 732,- Kč od společnosti Celé Česko čte dětem, o.p.s.,  
      Janáčkova 10/1426, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 27 76 76 12  
      – 10 knih 

 
 
162/5RM/2014 - Souhlas zřizovatele k nakládání s investičním majetkem příspěvkovými   

organizacemi zřízenými statutárním městem Havířov____________________ 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
vyřazení svěřeného majetku příspěvkovými organizacemi 
 
1. Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná (IČ: 62 33 12 21): 
    - kopírovací stroj Sharp SF 7800, inv. č. HIM/022/19 v pořizovací ceně  
      83 327,00 Kč včetně DPH 
 
2. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Město Na Nábřeží, příspěvková  
    organizace (IČ: 48 80 52 71): 
    - PC Comfort Primo, inv. č. SMV 55/022, v pořizovací ceně 40 921,75 Kč a  
      projektor Acer DLP, inv. č. SMV 61/022  v pořizovací ceně 41 550,00 Kč 
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163/5RM/2014 - Změna v rejstříku škol a školských zařízení – označení místa, kde se  
uskutečňuje vzdělávání nebo školské služby – ASTERIX – středisko  
volného času Havířov, příspěvková organizace__________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
provedení zápisu v rejstříku škol a školských zařízení, a to označení místa, kde se 
uskutečňuje vzdělávání nebo školské služby dle přílohy č. 1 
 
u k l á d á 
 
požádat Krajský úřad Moravskoslezského kraje o změnu zápisu v rejstříku škol a 
školských zařízení  
 

                      Z: vedoucí OŠK  
                                           T: prosinec 2014 
 
 
164/5RM/2014 - Žádost příspěvkové organizace o souhlas s převodem finančních  

prostředků z rezervního fondu do fondu investičního_____________________ 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
příspěvkové organizaci města Základní škola Havířov-Šumbark M. Pujmanové 
17/1151 okres Karviná (IČ: 48 80 54 75): 
 
1. v souladu s § 30 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních  
    rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů převod částky ve výši 100 000,- Kč  
    z rezervního fondu do fondu investičního na zakoupení elektrické pánve  
    do školní jídelny 
2. pořízení investičního majetku v pořizovací ceně cca 90 509,- Kč včetně DPH: 
   - pánev elektrická výklopná Fagor SBE9-10  včetně příslušenství  
        

          Z: vedoucí OŠK 
          T: prosinec 2014 
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165/5RM/2014 - Zrušení zadávacího řízení – VZ/76/OŠK/14 - „Pobyty žáků ZŠ se  
zaměřením na ekologickou výchovu“ a vyhlášení nového zadávacího  
řízení_____________________________________________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
r u š í 
 
zadávací řízení VZ/76/OŠK/14 – „Pobyty žáků ZŠ se zaměřením na ekologickou 
výchovu“, neboť stanovené zadávací podmínky neodpovídají požadavkům na 
předmět plnění 
 
s c h v a l u j e 
 
1. zahájení nového zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu  
    “Pobyty žáků ZŠ se zaměřením na ekologickou výchovu“ 
 
     rozdělení předmětu plnění na části:  ne 
     následné zakázky (opce):   ne  
 
2. dílčí plnění:     ano 
    poskytnutí zálohy:    ne        
    čerpání dotace:     ano 
      
3. odeslání Výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace těmto zájemcům:  
 
    1. VÍTKOVICE TOURS s.r.o., Mírové náměstí 519/3d, 703 00  
        Ostrava-Vítkovice, IČO: 44743840 
    2. HOTEL KAMZÍK s. r. o., Kalvodova 121/23, 602 00 Brno-Pisárky,  
        IČO: 29288410, korespondenční adresa: Hotel KAMZÍK, Karlov pod  
        Pradědem 182, 793 36 Malá Morávka 
    3. Resort Jelenovská spol. s r.o., Jelenovská č. ev. 99, 766 01  
        Valašské Klobouky, IČO: 02707772 
    4. REST WOOD s.r.o., Dolní Hejčínská 350/31, 779 00 Olomouc-Hejčín,  
        IČO: 28571681  
    5. Lázeňské pobyty, s.r.o., 9. května 797, 570 01 Litomyšl, IČO: 27478785 
    6. PRODOS spol. s r.o., Kollárovo nám. 698/7, 772 00 Olomouc,  
        IČO: 00544949 
    7. Milan Novák, Klabalská I 4198, 760 01 Zlín, IČO: 48486175,  
        korespondenční adresa: Horský hotel Kyčerka, Pluskovec 788,  
        756 06 Velké Karlovice 
 
4. varianty nabídky:         ne 
 
5. dobu realizace veřejné zakázky: v období od března 2015 do dubna 2015 a   
                                                        od listopadu 2015 do dubna 2016  
 
6. základní hodnotící kritérium:    nejnižší nabídková cena v Kč s DPH 
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7. základní kvalifikační předpoklady:         
    - v rozsahu § 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných  
      zakázkách, ve znění pozdějších předpisů – čestné prohlášení ne starší 90 dnů  
      ke dni podání nabídky  
 
8. profesní kvalifikační předpoklady:  
    - výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, ne starší 90 dnů   
       ke dni podání nabídky  
    - doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné  
       zakázky 
 
9. ekonomická a finanční způsobilost:       
    - čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou  
      zakázku 
 
10. technické kvalifikační předpoklady:      
      - seznam významných služeb (tj. zajištění ubytování a stravování) 
        poskytnutých uchazečem v posledních 3 letech, včetně min. 1 osvědčení  
        (referenčního listu) o poskytnutí služby uvedené v seznamu, jejímž  
        předmětem bylo zajištění min. 1 turnusu pro min. 50 dětí na jednom turnusu 
     - osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci (vysokoškolský diplom nebo  
       vysvědčení nebo osvědčení o vzdělání a profesní životopis) osob  
       odpovědných za poskytnutí služby – výuky v rámci environmentálního  
       vzdělávání a výchovy, a to min. 2 osob (lektorů) s pedagogickým vzděláním  
       pro výuku přírodopisu nebo zeměpisu nebo environmentálního vzdělávání 
       
11. ostatní podmínky zadávacího řízení:  
      - požadavek na předložení pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu  
        s pojistným plněním v minimální výši 200 000,- Kč nejpozději při podpisu  
        smlouvy 
      - v případě zajištění služeb cestovní kanceláří nejpozději při podpisu této  
        smlouvy předložení dokladu o pojištění záruky pro případ úpadku cestovní  
        kanceláře  
 
12. jmenování členů Hodnotící komise, včetně náhradníků: 
 

člen:  
1. Mgr. Daniel Vachtarčík   
2. Ing. Dresslerová Martina 
3. Ing. Kasalíková Marcela 
4. Bc. Alena Kleinbauerová  
5. Bc. Petra Gregorová 
6. Soňa Dosedělová 

 
Náhradníci: Ing. Eduard Heczko, Mgr. Dagmar Mertová, Poláčková Alena,   
                    Martynková Lucie, Mgr. Stanislava Gorecká 

 
13. způsob realizace zadávacího řízení:            listinná forma  
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p o v ě ř u j e 
 
Mgr. Daniela Vachtarčíka, náměstka primátora pro sociální rozvoj, podpisem 
oznámení o zrušení zadávacího řízení VZ/76/OŠK/14 „Pobyty žáků ZŠ se 
zaměřením na ekologickou výchovu“ a dokumentů souvisejících s novým 
zadávacím řízením 
 
u k l á d á 
 
1. odeslat oznámení o zrušení zadávacího řízení uchazečům  
 

         Z: vedoucí OŠK 
         T: 12/2014 
 

2. zajistit vyhlášení nového zadávacího řízení  
 
         Z: vedoucí OŠK 
         T: po odeslání oznámení o                  
                                                                                                               zrušení  zadávacího   
                                                                                                               řízení 
 
 
166/5RM/2014 - Udělení souhlasu s podáním žádostí a přijetím účelových dotací     

poskytnutých MŠMT, Ministerstvem kultury ČR a Nadací ČEZ___________ 
 
Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 
 
s podáním žádostí a přijetím účelových dotací příspěvkovými organizacemi 
města: 
 
1. Mateřská škola Havířov-Město Horymírova 7/1194 (IČ: 61 98 86 34) 
    poskytovatel: : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
    projekt: „LOGOMOTIVA“ 
    předpokládaná výše dotace:…………………………….…cca 39 550,00 Kč 
    financování: v plné výši poskytovatelem dotace 
 
2. Městská knihovna Havířov, Svornosti 86/2 budova G, Havířov-Město  
    (IČ: 00 60 12 50) 
    poskytovatel: Ministerstvo kultury České republiky 
    projekt: Knihovní systém Clavius – přechod na interní formát MARC21 
    předpokládaná výše dotace:………………………………..cca 92 490,00 Kč 
    financování spoluúčasti 30% z rezervního fondu……….....cca 39 642,00 Kč 
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3. Mateřská škola Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262 (IČ: 61 98 85 70) 
    poskytovatel: Nadace ČEZ 
    projekt: „Komplexní úprava školní zahrady MŠ Havířov-Šumbark  
    Petřvaldská 32/262“ 
    předpokládaná výše dotace:…………………………...….cca 560 000,00 Kč 
    financování spoluúčasti 5% z příspěvku na provoz……...cca 31 000,00 Kč 

 
 
167/5RM/2014 - Návrh na stanovení platu  ředitelům MŠ Sukova, ZŠ M. Kudeříkové,  

ZŠ M. Pujmanové, ZŠ Moravská, ZŠ a MŠ Na Nábřeží, od 1. 1. 2015_______ 
 
Rada města Havířova 
s t a n o v í 
 
plat řediteli příspěvkové organizace: 
1. Mateřské školy Havířov-Město Sukova 2a 
    Haně Santariusové, 
2. Základní školy Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná,  
    příspěvková organizace 
    Mgr. Jiřímu Brabci, 
3. Základní školy Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná 
    Mgr. Aleně Kubíčkové, 
4. Základní školy Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná,  
    příspěvková organizace 
    Mgr. Elišce Tomíčkové, 
5. Základní škole a Mateřské škole Havířov-Město Na Nábřeží,  
    příspěvková organizace 
    PaedDr. Svatopluku Novákovi 
od 1. 1. 2015 dle přílohy č. 1 

                                                                                            Z: vedoucí OŠK 
                                                                                                T: prosinec 2014 
 
 
168/5RM/2014 - Odměny  ředitelům  mateřských škol, základních  škol a ředitelce   

ASTERIX – střediska volného času____________________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
b e r e  n a  v ě d o m í 
 
souhrnnou zprávu z hodnocení ředitelů příspěvkových organizací, které jsou 
zapsány ve školském rejstříku za 2. pololetí roku 2014 dle přílohy č. 1  
 
s c h v a l u j e  
 
1. vyplacení odměny ředitelům mateřských škol, základních škol a ředitelce 
ASTERIX - střediska volného času Havířov, příspěvková organizace, jejichž 
zřizovatelem je statutární město Havířov, dle přílohy č. 2, a to pro: 
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Bc. Miroslavu Tureckou 
Mateřská škola Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190 
Bc. Zuzanu Novákovou  
Mateřská škola Havířov-Podlesí Čelakovského 4/1240, příspěvková organizace 
Danu Tomicovou 
Mateřská škola Havířov-Město Čs. armády 5/201 
Bc. Yvettu Polákovou 
Mateřská škola Havířov-Podlesí E. Holuba 7/1403, příspěvková organizace 
Bc. Drahomíru Smejkalovou 
Mateřská škola Havířov-Město Horymírova 7/1194 
Evu Kubeczkovou 
Mateřská škola Havířov-Podlesí Kosmonautů 4/1319 
Mgr. Blanku Gelnarovou 
Mateřská škola Havířov-Město Lípová 15 
Ivetu Palowskou 
Mateřská škola Havířov-Šumbark Mládí 23/1147 
Bc. Renatu Slowikovou 
Mateřská škola Havířov-Šumbark Moravská 14/404, příspěvková organizace 
Bc. Světluši Svobodovou 
Mateřská škola Havířov-Šumbark Okružní 1a/1070, příspěvková organizace 
Bc. Zdeňku Hýžovou 
Mateřská škola Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262 
Bc. Leonu Novákovou 
Mateřská škola Havířov-Podlesí Přímá 8/1333, příspěvková organizace 
Ingrid Kysuckou 
Mateřská škola Havířov-Město Puškinova 7a/908 
Bc. Šárku Hofrichtrovou 
Mateřská škola Havířov-Město Radniční 7/619 
Mgr. Michaelu Durdiakovou 
Mateřská škola Havířov-Město Resslova 2/497 
Hanu Santariusovou 
Mateřská škola Havířov-Město Sukova 2a 
Bc. Janu Šenkovou 
Mateřská škola Havířov-Město Švabinského 7/993, příspěvková organizace 
Hanu Binarovou 
Mateřská škola Havířov-Šumbark U Jeslí 4/894, příspěvková organizace 
Taťánu Korpesiovou 
Mateřská škola Havířov-Město U Stromovky 60 
Janu Lengsfeldovou 
Mateřská škola Havířov-Prostřední Suchá U Topolů 3/688, příspěvková 
organizace 
Ing. Vieru Horváthovou 
Základní škola Havířov-Město 1. máje 10a okres Karviná, příspěvková organizace 
Mgr. Tomáše Ptáčka 
Základní škola Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná 
Mgr. Jiřinu Sivou 
Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvková 
organizace 
Mgr. Dagmar Kondělkovou 
Základní škola Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná 
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Mgr. Igora Zaťka 
Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná 
PaedDr. Václava Hujera 
Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková 
organizace 
Mgr. Jiřího Kotašku 
Základní škola Havířov-Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná 
Mgr. Petru Židkovou 
Základní škola Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres 
Karviná 
Mgr. Jiřího Brabce 
Základní škola Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková 
organizace 
Mgr. Alenu Kubíčkovou 
Základní škola Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná 
Mgr. Ivu Badurovou 
Základní škola Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná, příspěvková 
organizace 
Mgr. Elišku Tomíčkovou 
Základní škola Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková 
organizace 
PaedDr. Svatopluka Nováka 
Základní škola a Mateřská škola Havířov-Město Na Nábřeží, příspěvková 
organizace 
Mgr. Romana Kaderku 
Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Havířov-
Bludovice Selská, příspěvková organizace 
Mgr. Vladimíra Kosňovského 
Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková 
organizace 
Mgr. Blanku Helštýnovou 
Základní škola a Mateřská škola Havířov-Životice Zelená, příspěvková organizace 
Mgr. Helenu Klimšovou 
Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná 
Bc. Evu Kiedroňovou 
ASTERIX - středisko volného času Havířov, příspěvková organizace 
 
2. vyplacení odměny ředitelkám mateřských škol z rozvojového programu 
„Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství v roce 2014“  
ÚZ 33051, dle přílohy č. 3, a to pro: 
 
Hanu Binarovou 
Mateřská škola Havířov-Šumbark U Jeslí 4/894, příspěvková organizace 
Bc. Světluši Svobodovou 
Mateřská škola Havířov-Šumbark Okružní 1a/1070, příspěvková organizace 
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169/5RM/2014 - Uzavření dodatku ke smlouvě o zajištění akademie III. věku  
v Havířově  v letech 2014 – 2016______________________________________  
        
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění akademie III. věku v Havířově 
v letech 2014 - 2016 č. 955/OŠK/2014 ze dne 12. 9. 2014 uzavřené mezi  
statutárním městem Havířovem a Vysokou školou sociálně správní, Institutem 
celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s., IČ 25840886, který zahrnuje: 
 
III. Předmět plnění 
 
4. Objednatel požaduje, aby: 
a) výuka byla zajištěna v letech 2014-2016 ve čtyřech semestrech zpravidla jeden  
    den v týdnu v období od listopadu 2014 do června 2016  

 
V. Místo a doba plnění 
 
Poskytovatel zajistí výuku v prostorách Vysoké školy sociálně-správní, Institutu 
celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. na adrese V. Nezvala 801/1, Havířov-
Město v období od listopadu 2014 do června 2016 zpravidla jednou týdně takto: 
- první semestr  od 19.11.2014       do 25.2.2015       
- druhý semestr  od     2.3.2015       do 10.6.2015 
 
Předpokládané termíny jednotlivých konzultací 1. – 2. semestru jsou uvedeny v 
příloze č. 1 – úprava Projektu výuky 
 
p o v ě ř u j e 
 

       náměstka primátora pro sociální rozvoj podpisem dodatku č. l ke smlouvě  
       č. 955/OŠK/2014 

          Z: vedoucí OŠK 
          T:  leden 2015 
 
 
170/5RM/2014 - Žádost o souhlas s konáním plánovaných kulturních akcí do 30. 4. 2015,  

pořádaných Městským kulturním střediskem Havířov____________________ 
 
Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e   
 
konání plánovaných kulturních akcí do 30. 4. 2015, a podepsání realizačních 
Smluv s finančním plněním nad 100 000 Kč bez DPH, pořádaných Městským 
kulturním střediskem Havířov v rozsahu dle důvodové zprávy 
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171/5RM/2014 - Souhlas s přijetím nadačního příspěvku Nadace Bohuslava Martinů  
Městským kulturním střediskem Havířov______________________________ 
 
Rada města Havířova  
 
s c h v a l u j e   
 
přijetí nadačního příspěvku Nadace Bohuslava Martinů se sídlem Praha 8, 
Bořanovická 1779/14, IČ: 45248061, Městským kulturním střediskem Havířov, 
IČ: 00317985, ve výši 5.000,-- Kč na realizaci koncertu vážné hudby „Jaro 
v tónech Bohuslava Martinů“ dne 20. 5. 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
………………………………….....                                     ...…..…….……………………... 
Bc. Daniel PAWLAS     Ing. Eduard H E C Z K O 
primátor města                                                           náměstek primátora   
                                                                            pro ekonomiku a správu majetku  
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UUU   SSS   NNN   EEE   SSS   EEE   NNN   ÍÍÍ   
z 5. schůze Rady města Havířova 

konané dne 17.12.2014 

 
v zasedací místnosti Rady města Havířova  

na Magistrátu města Havířova 
ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město 

ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE 
 
 

II. část 
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PP  ŘŘ  EE  HH  LL  EE  DD      UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
přijatých na 5. schůzi Rady města Havířova, konané dne 17.12.2014 – II. část 

 
 
172/5RM/2014 - Souhlas zřizovatele s nájmem části nemovité věci – Florbal Havířov   

 
173/5RM/2014 - Souhlas zřizovatele s nájmem části nemovité věci  – AC Havířov,  s. r. o.  

 
174/5RM/2014 - Plán obnovy veřejného osvětlení pro období roku 2015 

 
175/5RM/2014 - Odběr a zneškodnění odpadu sesbíraného v rámci činnosti pracovníků  

na veřejně prospěšné práce v roce 2015 - zadání veřejné zakázky  
malého rozsahu 
 

176/5RM/2014 - Cena pro stočné na rok 2015 
 

177/5RM/2014 - Cena za převod odpadních vod kanalizací ve vlastnictví města  
pro rok 2015  
 

178/5RM/2014 - Přijetí finančního účelového daru  
 

179/5RM/2014 - Souhlas s přijetím finančního účelového daru  
 

180/5RM/2014 - Souhlas s podáním, přijetím účelové dotace a přijetím peněžního daru 
 

181/5RM/2014 - Souhlas zřizovatele s přijetím darů Domovem seniorů Havířov, p.o. 
 

182/5RM/2014 - Souhlas zřizovatele s podáním žádosti o finanční podporu  
z Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko  
Domovem seniorů Havířov, p.o. 

183/5RM/2014 - Změny v personálním složení Řídícího výboru Integrovaného plánu  
rozvoje statutárního města Havířova „Přitažlivé město Havířov“ 
         

184/5RM/2014 - Změny v personálním složení Řídícího výboru Integrovaného plánu  
rozvoje statutárního města Havířov „Zóna Šumbark II Za Teslou“ 
         

185/5RM/2014 - Přijetí  dotace z Nadace LANDEK Ostrava  na projekt „19. Setkání  
hornických měst a obcí ČR – Havířov 2015“  
         

186/5RM/2014 - Přijetí  dotace z Nadace LANDEK Ostrava na zpracování projektové   
dokumentace na rozšíření expozice " Historie psaná uhlím - SD Havířov“  
         

187/5RM/2014 - Souhlas s přijetím dotace a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace   
z rozpočtu Regionální rady na projekt Autobusová zastávka místní  
komunikace ul. Kpt. Jasioka 
        

188/5RM/2014 - „Rekonstrukce MK U Nádraží, č. stavby 13043“ -  Smlouva  
o spolupráci při ztížené správě mostního objektu 
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189/5RM/2014 - Dohoda o narovnání k investiční akci „Okružní křižovatka  
sil. II/479 a MK na ul. Anglická – Havířov“ 
 

190/5RM/2014 - Dohoda o převodu práv a povinností ze smlouvy o budoucí  
kupní smlouvě 

  
191/5RM/2014 - ZPŘ/54/OIV/14 - „Rekonstrukce komunikací ul. V Zátiší  

a ul. U Hájenky v Havířově - Podlesí“ (č. stavby 8056)  
– uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 981/OIV/2014 
        

192/5RM/2014 - Zajištění udržitelnosti projektu  Digitalizace městského archivu 
 

193/5RM/2014 - Schválení zahraniční pracovní cesty do města Jastrzębia–Zdrój v Polsku 
 

194/5RM/2014 - Ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady na  
projekt „Dopravní terminál Havířov – část II. Projektu – revitalizace  
majetku Města“ 
        

195/5RM/2014 - Souhlas s právním jednáním statutárního orgánu příspěvkové organizace 
 

196/5RM/2014 - Souhlas s právním jednáním statutárního orgánu příspěvkové organizace     
 

197/5RM/2014 - Souhlas s právním jednáním statutárního orgánu příspěvkové organizace 
 
198/5RM/2014 - Souhlas s právním jednáním statutárního orgánu příspěvkové organizace 

 
199/5RM/2014 - Souhlas s právním jednáním statutárního orgánu příspěvkové organizace 

 
200/5RM/2014 - Souhlas s právním jednáním statutárního orgánu příspěvkové organizace 
 
201/5RM/2014 - Právní jednání ředitelů příspěvkových organizací – doplnění usnesení 

        
202/5RM/2014 - Zahraniční pracovní cesta na Ukrajinu ve dnech 9.1. – 12.1.2015 
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UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
z 5. schůze Rady města Havířova, konané dne 17.12.2014 – II.část 

 
 
172/5RM/2014 - Souhlas zřizovatele s nájmem části nemovité věci – Florbal Havířov___________   

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov,  
IČ:  00306754 nájem části nemovité věci pro zapsaný spolek Florbal Havířov,  
IČ: 64630455 v Městské sportovní hale, Astronautů 859/2, Havířov- Město  
za podmínek:  
- výměra části nemovité věci: 25 m2 
- účel nájmu: kancelář spolku 
- doba nájmu: neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou   
- nájemné: 200,- Kč/m2/rok bez DPH 
- hrazení paušálních měsíčních plateb za služby 

 
 
173/5RM/2014 - Souhlas zřizovatele s nájmem části nemovité věci  – AC Havířov,  s. r. o._______  

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov,  
IČ:  00306754 nájem části nemovité věci pro společnost AC Havířov, s. r. o.,  
IČ: 28639634 v Městské sportovní hale, Astronautů 859/2, Havířov-Město  
za podmínek:  
- výměra nemovité věci: 220,85 m2 
- účel nájmu: provozování fitcentra 
- doba nájmu: neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou   
- nájemné: 638,- Kč/m2/rok bez DPH 
- hrazení paušálních měsíčních plateb za služby 

 
 
174/5RM/2014 - Plán obnovy veřejného osvětlení pro období roku 2015___________________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
plán obnovy veřejného osvětlení pro období roku 2015 ve znění dle přílohy 
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u k l á d á  
 
předat schválený Plán obnovy veřejného osvětlení pro období 2015 společnosti 
Technické služby Havířov a.s. 

 
          Z: vedoucí OKS 
          T: 12/2014 
 
 
175/5RM/2014 - Odběr a zneškodnění odpadu sesbíraného v rámci činnosti pracovníků  

na veřejně prospěšné práce v roce 2015 - zadání veřejné zakázky  
malého rozsahu____________________________________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
výjimku z čl. III. odst. 3 „Zásad pro postup při zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu“ zn. ZS/22/RMH/2013 pro zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu „Odběr a zneškodnění odpadu sesbíraného v rámci činnosti pracovníků na 
veřejně prospěšné práce v roce 2015“ společnosti Depos Horní Suchá, a.s., 
Solecká 1321/1, Horní Suchá, IČ: 47677287 
 
p ř i d ě l u j e 
 
veřejnou zakázku malého rozsahu „Odběr a zneškodnění odpadu sesbíraného 
v rámci činnosti pracovníků na veřejně prospěšné práce v roce 2015“ společnosti 
Depos Horní Suchá, a.s., Solecká 1321/1, Horní Suchá, IČ: 47677287, na dobu 
určitou od 1.1.2015 do 31.12.2015, za nejvýše přípustnou celkovou cenu 
1 900 000,00 Kč bez DPH a jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 za 
předpokladu, že financování veřejné zakázky bude kryto schváleným rozpočtem 
OJ 8 na r. 2015 pro tuto činnost  
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem smlouvy na realizaci 
veřejné zakázky malého rozsahu „Odběr a zneškodnění odpadu sesbíraného 
v rámci činnosti pracovníků na veřejně prospěšné práce v roce 2015“ 
se společností  Depos Horní Suchá, a.s.  

 
                                                                                                            Z: vedoucí OKS 
          T: 12/2014 
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176/5RM/2014 - Cena pro stočné na rok 2015_________________________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
b e r e  n a  v ě d o m í 
 
informaci o principech pro stanovení ceny pro stočné v souvislosti s dotačními 
podmínkami OPŽP a způsobu stanovení ceny pro stočné pro rok 2015 dle 
důvodové zprávy  
 
s c h v a l u j e  
 
1. cenu pro stočné platnou od 1.1.2015 ve výši 31,88 Kč za 1 m3 (bez DPH) a  
    Oznámení o ceně pro stočné pro rok 2015 včetně kalkulace této ceny pro stočné  
    dle přílohy č. 1 
 
2. platbu za provozování kanalizace pro veřejnou potřebu pro rok 2015  
    provozovateli Technickým službám Havířov a.s., IČ: 25375601,  
    ve výši 1 374 549,00 Kč (bez DPH) dle přílohy č. 1 
 
u k l á d á 
 
zveřejnit „Oznámení o ceně pro stočné pro rok 2015 včetně kalkulace ceny pro 
stočné 2015“ dle přílohy č. 1 

 
          Z: vedoucí OKS  

T: 12/2014 
 
 
177/5RM/2014 - Cena za převod odpadních vod kanalizací ve vlastnictví města pro rok 2015_  

 
Rada města Havířova 
 
b e r e  n a  v ě d o m í 
 
informaci o principech pro stanovení ceny za odpadní vodu předanou a převzatou 
(pouze za převedení odpadních vod kanalizačních sítí) mezi statutárním městem 
Havířov a společností SmVaK Ostrava a.s. a dále mezi statutárním městem 
Havířov a společností International BONUS, s.r.o. dle důvodové zprávy 
 
s c h v a l u j e  
 
1. cenu za odpadní vodu převzatou platnou od 1.1.2015 ve výši 0,34 Kč za 1 m3  
    (bez DPH), včetně 15 % DPH 0,39 Kč za 1 m3, za převedení odpadních vod  
    z kanalizace (bez čištění) ve vlastnictví SmVaK Ostrava a.s. kanalizací ve  
    vlastnictví statutárního města Havířov   
 
2. cenu za odpadní vodu převzatou platnou od 1.1.2015 ve výši 16,65 Kč za 1 m3  
    (bez DPH), včetně 15 % DPH 19,15 Kč za 1 m3, za převedení odpadních vod  
    (včetně čištění) z kanalizace ve vlastnictví International BONUS, s.r.o.  
    kanalizací ve vlastnictví statutárního města Havířov   



 
USNESENÍ 

z 5. schůze Rady města Havířova 
konané dne 17.12.2014 

55 

u k l á d á 
 
zveřejnit „Oznámení o cenách za odpadní vodu převzatou pro rok 2015 včetně 
kalkulací cen za odpadní vodu převzatou 2015“ dle přílohy 

          
          Z: vedoucí OKS 

T: 12/2014 
 
 
178/5RM/2014 - Přijetí finančního účelového daru_____________________________________  

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
přijetí finančního účelového daru příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum 
ambulantních a pobytových sociálních služeb, p. o., ul. Tajovského 1156/1 
v Havířově - Podlesí od firmy GASCONTROL, společnost s r.o. se sídlem 
v Havířově-Prostřední Suché, Nový Svět 1407/59a , IČO 46578021, ve výši  
5 000 Kč na zakoupení kompenzační pomůcky, a to chodítka Meywalk 4 pro 
potřeby těžce postižených klientů organizace. 

 
 
179/5RM/2014 - Souhlas s přijetím finančního účelového daru___________________________  

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
přijetí finančního účelového daru příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum 
ambulantních a pobytových sociálních služeb, ul. Tajovského 1156/1 v Havířově 
– Podlesí od Nadačního fondu VÍTKOVICE STEEL, a. s. Českobratrská 3321/46, 
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava IČ: 27801454 v hodnotě 200 000 Kč na 
zakoupení pojízdného zvedáku Maxi Move, včetně zvedacího vaku, dopravy  
a zaškolení. 

 
 
180/5RM/2014 - Souhlas s podáním, přijetím účelové dotace a přijetím peněžního daru______ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. podání a přijetí účelové dotace příspěvkovou organizací města Sociální služby  
    města Havířova, Přemyslova 1618/12, Havířov – Podlesí (IČ 60 33 75 83) na  
    projekt „Stáže ve firmách – vzdělávání praxí 2" ve výši 339 761 Kč   
    z finančních prostředků Fondu dalšího vzdělávání, příspěvkové organizace  
    Ministerstva práce a sociálních věcí ČR 
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2. přijetí peněžního daru ve výši 4 000 Kč od ADRA, o.p.s., Klikatá 1238/90c,  
    158 00, Praha 5 –Jinonice, IČ 61 38 81 22, určeného k vaření guláše pro klienty  
    střediska Nízkoprahového denního centra pro osoby bez přístřeší příspěvkové  
    organizace Sociální služby města Havířova 

 
 
181/5RM/2014 - Souhlas zřizovatele s přijetím darů Domovem seniorů Havířov, p.o.________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
příspěvkové organizaci Domov seniorů Havířov, IČ 751 39 243, se sídlem J. 
Seiferta 14/1530, Havířov-Město přijetí: 
 
1. finančního daru účelově určeného pořízení 3 ks speciálních postelí vč.  
    příslušenství v celkové výši 130 000 Kč od dárce: 

                                Nadace Martina Romana, Hvězdářská 512/4, 159 00 Praha 5 – Velká Chuchle, 
                                IČ: 24788155 

 
2. nadačního příspěvku na projekt „Hřiště pro seniory na středisku Luna Domova  
    seniorů Havířov“ v celkové výši 150 000 Kč od Nadačního fondu VÍTKOVICE  
    STEEL, Štramberská 2871/47, 703 00 Ostrava - Hulváky, IČ 27784819 
 
3. věcného daru - jídelního a kuchyňského sekretáře pro reminiscenční místnosti  
    střediska Helios v hodnotě 4 200 Kč od dárce: 
    Mgr. Hana Palyzová, bytem Škroupova 1386/2, 736 01 Havířov – Podlesí 
 

                    Z: ředitel DsH 
           T: prosinec 2014 

 
 
182/5RM/2014 - Souhlas zřizovatele s podáním žádosti o finanční podporu z Regionální rady  
                            regionu soudržnosti Moravskoslezsko Domovem seniorů Havířov, p.o.______ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
příspěvkové organizaci Domov seniorů Havířov, IČ 751 39 243, se sídlem 
Jaroslava Seiferta 14/1530, Havířov-Město, podání žádosti o finanční podporu od 
poskytovatele Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko v operačním 
programu ROP NUTS II Moravskoslezsko pro projekt „Nákup vybavení pro 
Domov seniorů Havířov“ 

 
           Z: ředitel DsH 
           T: prosinec 2014 
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183/5RM/2014 - Změny v personálním složení Řídícího výboru Integrovaného plánu  
rozvoje statutárního města Havířova „Přitažlivé město Havířov“___________ 
         
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
nové složení Řídícího výboru Integrovaného plánu rozvoje statutárního města 
Havířova „Přitažlivé město Havířov“ dle důvodové zprávy 

 
 
184/5RM/2014 - Změny v personálním složení Řídícího výboru Integrovaného plánu  

rozvoje statutárního města Havířov „Zóna Šumbark II Za Teslou“_________ 
         
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
nové složení Řídícího výboru Integrovaného plánu rozvoje statutárního města 
Havířova „Zóna Šumbark II Za Teslou“ dle důvodové zprávy 

 
 
185/5RM/2014 - Přijetí  dotace z Nadace LANDEK Ostrava na projekt „19. Setkání  

hornických měst a obcí ČR – Havířov 2015“____________________________  
         
Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 
 
s přijetím nadačního příspěvku z Nadace LANDEK Ostrava, IČO 60340053, 
ve výši 50 000 Kč na projekt „19. Setkání hornických měst a obcí ČR – Havířov 
2015“  
   
p o v ě ř u j e 
 
primátora statutárního města Havířova Bc. Daniela Pawlase podpisem Smlouvy 
číslo 03/15 o poskytnutí nadačního příspěvku z Nadace LANDEK Ostrava, dle 
přílohy  

 
Z: vedoucí OSR 

          T: leden  2015 
 
 
186/5RM/2014 - Přijetí  dotace z Nadace LANDEK Ostrava na zpracování projektové  
                            dokumentace na rozšíření expozice " Historie psaná uhlím - SD Havířov“___  

         
Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 
 



 
USNESENÍ 

z 5. schůze Rady města Havířova 
konané dne 17.12.2014 

58 

s přijetím nadačního příspěvku z Nadace LANDEK Ostrava, IČO 60340053, 
ve výši 45 000 Kč na projektovou dokumentaci projektu s názvem „Historie psaná  
uhlím – SD Havířov“ 
 
p o v ě ř u j e 
 
primátora statutárního města Havířova Bc. Daniela Pawlase podpisem  
Smlouvy číslo 10/15 o poskytnutí nadačního příspěvku z Nadace LANDEK  
Ostrava,  dle přílohy  

         
          Z: vedoucí OSR 

T: leden  2015 
 
 
187/5RM/2014 - Souhlas s přijetím dotace a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace   

z rozpočtu Regionální rady na projekt Autobusová zastávka místní  
komunikace ul. Kpt. Jasioka_________________________________________ 
        
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
přijetí dotace a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální  
rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, IČO 75082616, na projekt 
„Autobusová zastávka místní komunikace ul. Kpt. Jasioka“, dle přílohy č. 1 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Bc. Ivana Bureše podpisem  
Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady 

 
          Z: vedoucí OSR 
          T: prosinec 2014 
               
 
188/5RM/2014 - „Rekonstrukce MK U Nádraží, č. stavby 13043“ -  Smlouva o spolupráci při  
                            ztížené správě mostního objektu______________________________________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
uzavření Smlouvy o spolupráci při ztížené správě mostního objektu se společností 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace; Dlážděná 1003/7, Praha 1, 
IČ: 70994234, zastoupená SŽDC, s. o.; OŘ Ostrava, Muglinovská 1038, 702 00 
Ostrava  
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p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Bc. Ivana Bureše podpisem Smlouvy 
o spolupráci při ztížené správě mostního objektu 

          
 
189/5RM/2014 - Dohoda o narovnání k investiční akci „Okružní křižovatka  

sil. II/479 a MK na ul. Anglická – Havířov“_____________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
uzavření Dohody o narovnání mezi Moravskoslezským krajem, statutárním 
městem Havířov a společností Porr a.s., IČ: 43005560 dle přílohy č. 1  
 
p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Bc. Ivana Bureše podpisem Dohody 
o narovnání dle přílohy č. 1 
 
u k l á d á  
 
předložit k podpisu Dohodu o narovnání dle přílohy č. 1 

 
     Z: vedoucí OIV 

                         T: 01/2015 
 
 
190/5RM/2014 - Dohoda o převodu práv a povinností ze smlouvy o budoucí kupní smlouvě___ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
uzavření Dohody o převodu práv a povinností ze smlouvy o budoucí kupní 
smlouvě mezi statutárním městem Havířov jako budoucím prodávajícím, manžely 
Jaroslavem a Zdeňkou Švarnými jako původními  budoucími  kupujícími  a 
manžely Alešem a Gabrielou Turoňovými  jako novými budoucími kupujícími  
dle přílohy č. 1  
  
p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Bc. Ivana Bureše podpisem Dohody 
o převodu práv a povinností ze smlouvy o budoucí kupní smlouvě dle přílohy č. 1 
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u k l á d á  
 
předložit k podpisu Dohodu o převodu práv a povinností ze smlouvy o budoucí 
kupní smlouvě dle přílohy č. 1 

 
     Z: vedoucí OIV 

                         T: 12/2014 
 
 
191/5RM/2014 - ZPŘ/54/OIV/14 - „Rekonstrukce komunikací ul. V Zátiší a ul. U Hájenky  
                            v Havířově - Podlesí“ (č. stavby 8056) – uzavření Dodatku č. 3  
                            ke Smlouvě o dílo č. 981/OIV/2014____________________________________ 

        
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e    
 
1. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 981/OIV/2014 dle Čl. III a Přílohy č. 1  
    této SoD ze stavebního objektu  SO 101 a SO 451 stavebních prací za cenu –  
    238.035,22 Kč bez DPH (-288.022,62 Kč vč. DPH) v rozsahu Přílohy  
2. změnu položkového rozpočtu ke Smlouvě o dílo č. 981/OIV/2014 související  
    s bodem 1 tohoto usnesení 
3. uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 981/OIV/2014 v rozsahu bodů 1  
    až 2 tohoto usnesení se společností AWT Rekultivace a.s., IČO: 47676175     
  
u k l á d á  
 
předložit k podpisu Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 981/OIV/2014 ze dne 
25.9.2014 

 
                                                                                                  Z: vedoucí OIV 
          T: 01/2015 
 
 
192/5RM/2014 - Zajištění udržitelnosti projektu  Digitalizace městského archivu___________ 

 
Rada města Havířova 
 
s t a n o v í 
 
celkový počet zaměstnanců obce v Magistrátu města Havířova od 01. 01. 2015  
na 298  
 
s o u h l a s í  
 
s podáním žádosti o dotaci Úřadu práce Karviná v rámci projektu „ Odborná 
praxe pro mladé do 30-ti let“ na pracovní místo zaměstnance provádějícího 
zpracování dokumentů v rámci udržitelnosti projektu Digitalizace městského 
archivu  
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193/5RM/2014 - Schválení zahraniční pracovní cesty do města Jastrzębia–Zdrój v Polsku____ 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
v rámci mezinárodního projektu „Evropa pro občany“ zahraniční pracovní cestu 
do města Jastrzębia–Zdrój v Polsku ve dnech 15. – 18.1.2015 pro Bc. Daniela 
Pawlase, primátora města, Ing. Eduarda Heczka, náměstka primátora pro 
ekonomiku a správu majetku a Bc. Ivana Bureše, náměstka primátora pro 
hospodářský rozvojna odbornou konferenci „Průmyslová společenství (ICED): 
občanská společnost pro reindustrializaci Evropy“ 

 
 
194/5RM/2014 - Ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady na  

projekt „Dopravní terminál Havířov – část II. Projektu – revitalizace  
majetku Města“____________________________________________________ 
        
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady na projekt 
Dopravní terminál Havířov – část II. Projektu – revitalizace majetku Města  
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Bc. Ivana Bureše podpisem žádosti o 
ukončení smlouvy o poskytnutí dotace 

 
          Z: vedoucí OSR 
          T: prosinec 2014 
 
 
195/5RM/2014 - Souhlas s právním jednáním statutárního orgánu příspěvkové organizace___ 

 
Rada města Havířova,  
jako příslušný orgán zřizovatele příspěvkové organizace SANTÉ- centrum 
ambulantních a pobytových sociálních služeb se sídlem na ul.Tajovského 1156/1, 
73601 Havířov-Podlesí 
IČ 00847470 
 
b e r e   n a   v ě d o m í,  
 
že organizace neuzavře smluvní vztah v částce vyšší než 100 tis. Kč bez DPH 
nebo smlouvu s plněním trvajícím déle jak 30 dnů 
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196/5RM/2014 - Souhlas s právním jednáním statutárního orgánu příspěvkové organizace___     
 
Rada města Havířova, 
jako příslušný orgán zřizovatele příspěvkové organizace Sociální služby města 
Havířova IČ:  60337583 
 
b e r e   n a  v ě d o m í,  
 
že organizace neuzavře v měsíci prosinci 2014 a v termínu do 28.2.2015 smluvní 
vztah v částce vyšší než 100 tis. Kč bez DPH nebo smlouvu s plněním trvajícím 
déle jak 30 dnů. 

 
 
197/5RM/2014 - Souhlas s právním jednáním statutárního orgánu příspěvkové organizace___ 
 

Rada města Havířova,  
jako příslušný orgán zřizovatele příspěvkové organizace Domov seniorů Havířov, 
IČ: 75139243 
 
s o u h l a s í 

 
na základě usnesení RMH čís. 107/4RM/2014 ze dne 3.12.2014 s právním 
jednáním příspěvkové organizace spočívajícím v uzavření smluvního vztahu: 
 
s (dodavatel) IČ na (předmět plnění) s plněním 

v tis. Kč 
(předpokl
.plnění)  

s dobou 
trvání 

6 nastupujících 
klientů 

 pobytová smlouva 
pro klienty Domova 
seniorů Havířov 

-- doba 
neurčitá 

Zdeňka Rójová 
Anna Menšíková 
J. Novobilský 
J. Dvořáková 
Hana Pavelková 
Eva Sekyrová 
Pavlína Mikulová 

10635246 
46535594 
62265989 
46112219 
10608869 
46602305 
60034335 

Smlouvy na 
krátkodobý pronájem 
za účelem drobného 
prodeje uživatelům 
DSH 

-- na rok 
2015 

 
 
198/5RM/2014 - Souhlas s právním jednáním statutárního orgánu příspěvkové organizace___ 

 
Rada města Havířova,  
jako příslušný orgán zřizovatele příspěvkové organizace Městská knihovna 
Havířov IČ: 00601250 
 
s o u h l a s í 
 
na základě usnesení RMH čís. 107/4RM/2014 ze dne 3.12.2014 s právním 
jednáním příspěvkové organizace spočívajícím v uzavření smluvního vztahu: 
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199/5RM/2014 - Souhlas s právním jednáním statutárního orgánu příspěvkové organizace___ 

 
Rada města Havířova,  
jako příslušný orgán zřizovatele příspěvkové organizace Správa sportovních  
a rekreačních zařízení Havířov,  IČ: 00306754 
 
b e r e   n a   v ě d o m í,  
 
že organizace neuzavře smluvní vztah v částce vyšší než 100 tis. Kč bez DPH 
nebo smlouvu s plněním trvajícím déle jak 30 dnů 

 
 
200/5RM/2014 - Souhlas s právním jednáním statutárního orgánu příspěvkové organizace___ 

 
Rada města Havířova,  
jako příslušný orgán zřizovatele příspěvkové organizace Městské kulturní 
středisko Havířov IČ: 00 317 985 
 
s  o  u  h  l  a  s  í 
 
na základě usnesení RMH čís. 107/4RM/2014 ze dne 3.12.2014 s právním 
jednáním příspěvkové organizace spočívajícím v uzavření smluvního vztahu: 
 
a) uzavření smlouvy s p. Irenou Marešovou, IČ: 02292076, s přijetím plnění ve  
    výši celkem 19.360,-- Kč/40 hodin vč. DPH (484 Kč vč. DPH/hodina) za  
    pronájem malého sálu KDLJ od 5. 1. 2015 do 29. 6. 2015 a od 7. 9. 2015  

s (dodavatel/ 
odběratel) 

IČ Na ( předmět 
plnění ) 

S 
plněním 
v tis. Kč 

Doba 
trvání 

Česká spořitelna, 
a.s., sídlo  
Olbrachtova 
1929/62,  
140 00 Praha 4 
 

452447827 pronájem za 
nebytové 
prostory na ul. 
Gen. Svobody 
53 v Havířově –
Šumbarku 

16,00 Doba 
neurčitá 

Muzeum Těšínska, 
příspěvková 
organizace, sídlo 
Hlavní třída 115/15, 
737 01 Český Těšín 

00305847 užívání 
nebytových 
prostor  
v Památníku 
Životické 
tragédie ul. 
Padlých Hrdinů 
47a, 736 01 
Havířov-
Životice,  
včetně pozemku, 
na kterém jsou 
umístěny 

56,94 Do 
31.12.2015 
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    do 21. 12. 2015, tj. 1 hodina každé pondělí od 18,00 – 19,00 hod. pro  
    tělovýchovnou činnost oddílu jógy  
 
b) uzavření smlouvy o pronájmu sálu s Těšínským divadlem Český Těšín,  
    IČ: 00100536 s přijetím plnění od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 ve výši celkem  
    8 264,-- Kč/jedno představení za užívání sálu se zázemím objektu Kulturního  
    domu Petra Bezruče 

 
 
201/5RM/2014 - Právní jednání ředitelů příspěvkových organizací – doplnění usnesení______ 

        
Rada města Havířova 
  
s c h v a l u j e 
 
doplnění usnesení č. 107/4RM/2014 ze dne 3.12.2014, kdy za část „ukládá“ se  
doplňuje:  
„povinnost dle bodů 1. – 6. usnesení se nevztahuje na tato právní jednání 
statutárních orgánů uvedených příspěvkových organizací: 
- vyplývající z již uzavřených smluvních vztahů, 
- nedochází-li k plnění z rozpočtu příspěvkové organizace, 
- v pracovně právních vztazích a při pracovních cestách zaměstnanců, včetně  
  výplaty platů a souvisejících zákonných odvodů, mimo uzavírání nových  
  pracovně právních vztahů, 
- odvody daňových povinností, 
- bezprostředně související se zavedením a poskytováním sociální služby  
  klientovi, 
- uzavírání kolektivních smluv, které nezvyšují stávající závazky zaměstnavatele“ 

 
 
202/5RM/2014 - Zahraniční pracovní cesta na Ukrajinu ve dnech 9.1. – 12.1.2015___________ 

            
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
zahraniční pracovní cestu pro primátora města, pana Bc. Daniela Pawlase, 
náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku, pana Ing. Eduarda Heczka a 
člena Rady města Havířova, pana Róberta Masaroviče, MSc., na Ukrajinu do 
města Mukačevo, k projednání spolupráce při realizaci projektů v sociální oblasti 
a projednání dalších možností spolupráce mezi městy, která se uskuteční ve dnech 
9.1. – 12.1.2015. 

 
 
 
 
………………………………….....                                     ...…..…….……………………... 
Bc. Daniel PAWLAS     Ing. Eduard H E C Z K O 
primátor města                                                           náměstek primátora   
                                                                            pro ekonomiku a správu majetku  
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