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PP  ŘŘ  EE  HH  LL  EE  DD      UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
ze 80. schůze Rady města Havířova, konané dne 17.01.2018  

 

4002/80RM/2018 - Zvolení ověřovatele 80. schůze RMH, konané dne 17.01.2018 

 

4003/80RM/2018 - Zpráva o ověření zápisu ze 79. schůze RMH, konané dne 20.12.2017  

 

4004/80RM/2018 - Schválení pořadu 80. schůze RMH, konané dne 17.01.2018 

 

4005/80RM/2018 - Kontrola plnění usnesení pro 80. RMH 

 

4006/80RM/2018 - Souhlas s podáním žádosti o státní účelovou dotaci a přijetím dotací  

z Programu prevence kriminality na místní úrovni 2018  

 

4007/80RM/2018 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 

 

4008/80RM/2018 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu  
bytů, prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách   

 
4009/80RM/2018 - Prodloužení nájemních smluv k bytům na ul. Tesařská 321/1,  

Havířov-Město  

 
4010/80RM/2018 - „Regenerace obytného domu na ul. Čelakovského 2b, Havířov – Podlesí“  

- zahájení zadávacího řízení 

 

4011/80RM/2018 - „Kompletní sanace obytného domu na ul. J. Hory 7, Havířov – Město“  

- zahájení zadávacího řízení 

 

4012/80RM/2018 - „Sanace obytného domu na ul. Uzavřená 13, Havířov – Město“ - zahájení  

zadávacího řízení 

 

4013/80RM/2018 - Mimořádná přidělení obecních bytů  

 

4014/80RM/2018 - Přidělení konkrétních obecních bytů 

 

4015/80RM/2018- Přidělení jiného konkrétního obecního bytu – Anna Babišová 

 

4016/80RM/2018 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů      

 

4017/80RM/2018 - Záměr pronájmu pozemku parc.č. 524/101, k.ú. Bludovice 

 

4018/80RM/2018 - Záměr pronájmu částí pozemku parc.č. 281, k.ú. Havířov – město,  

za účelem parkovacích stání pro vozidla taxi 

 

4019/80RM/2018 - Pronájem části pozemku parc.č. 1374/55, k.ú. Šumbark 

 

4020/80RM/2018 - Výpůjčka 39 kusů reklamních vitrín Městskému kulturnímu  

středisku Havířov 

 

4021/80RM/2018 - Žádost o neomezené povolení vstupu na pozemek v majetku města  

parc.č. 2575/2, k.ú. Bludovice          
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4022/80RM/2018 - Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  

pro stavbu „ Reko MS Havířov, I. etapa, 6. část “  

 

4023/80RM/2018 - Zřízení pozemkových služebností  

 

4024/80RM/2018 - Zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch společnosti 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 

 

4025/80RM/2018 - Zřízení věcných břemen ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 

 

4026/80RM/2018 - Smlouva o zřízení služebnosti ve prospěch Havířovské teplárenské  

společnosti, a.s. 

 

4027/80RM/2018 - Záměry pronájmu částí nemovitých věcí  

 

4028/80RM/2018- Záměry pronájmu částí nemovitých věcí formou veřejných soutěží 

 

4029/80RM/2018 - Pronájem části nemovité věci - poslanecké kanceláře 

 

4030/80RM/2018 - Pronájmy částí nemovitých věcí  

 

4031/80RM/2018 - Pronájmy částí nemovitých věcí v budově Radnice 

 

4032/80RM/2018 - Výpověď nájemní smlouvy  

 

4033/80RM/2018 - Žádost o souhlas s umístěním sídla společnosti 

 

4034/80RM/2018 - Výpůjčka majetku příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko 

Havířov – změna usnesení              

 

4035/80RM/2018 - Předání majetku k hospodaření, vynětí majetku z hospodaření a darování  

majetku příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení 

Havířov a úpravy zřizovací listiny 

 

4036/80RM/2018 - Předání majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím - Městské  

kulturní středisko Havířov a Základní škola Kapitána Jasioka  

Havířov – Prostřední Suchá  

 

4037/80RM/2018 - Návrh úprav rozpočtu VIII. na rok 2017 – rozpočtová opatření  

č. 154. – 156. 

 

4038/80RM/2018 - Návrh úprav rozpočtu I. na rok 2018 – rozpočtová opatření č. 1. – 5.  

 

4039/80RM/2018 - Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace města Havířova  

na období let 2019 a 2020 - aktualizace 

  

4040/80RM/2018 - 5. úprava odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2017 

 

4041/80RM/2018 - Odpisové plány příspěvkových organizací na rok 2018       

4042/80RM/2018 - Projektová dokumentace pro stavbu č. 15008 „Přednádražní prostor  
Havířov“ - uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě č. 54/OSRM/2016 
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4043/80RM/2018 - „VZ/198/OSRM/16 – „Rekonstrukce střechy SD RENETA“ (číslo stavby 

17031) – uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 615/OSRM/2017 

 

4044/80RM/2018 - Stavba č. 17026 Parkoviště na ul. Stavbařská - zahájení zadávacího řízení 

 

4045/80RM/2018 - Stavba číslo 10024 - „Modernizace MSH Havířov – II. etapa, 2. část“  

– uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 720/OSRM/2017 

 

4046/80RM/2018 - Smlouva o spolupráci při realizaci dlouhodobého zajištění dodávek tepelné  

energie (tepla) a teplé vody do stavby občanského vybavení č. p. 1102  

na adrese: ulice Mánesova 1, Havířov-Město  

 

4047/80RM/2018 - Nerealizované akce se zpracováním projektové dokumentace do roku 2015  

a odúčtování pořizovacích nákladů vybraných akcí z účetnictví města  

 

4048/80RM/2018 - Udělení souhlasu s přijetím darů příspěvkovými organizacemi zřízenými  

statutárním městem Havířov  

 

4049/80RM/2018 - Jmenování členů školské rady základních škol, kde zřizovatelem  

je statutární město Havířov 

 

4050/80RM/2018 - Jmenování členů konkurzní komise pro konkurzní řízení na vedoucí  

pracovní místo ředitele ZŠ F. Hrubína 

  

4051/80RM/2018 - Schválení poskytnutí peněžitého daru – dárce s mimořádným počtem  

odběrů krve  

 

4052/80RM/2018 - Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví školské obvody mateřských  

škol zřízených statutárním městem Havířov  

 

4053/80RM/2018 - Ocenění pedagogických pracovníků, žáků a kolektivů 

 

4054/80RM/2018 - Udělení ocenění a Ceny města Havířova za rok 2017 

 

4055/80RM/2018 - Pořízení nemovité věci ZŠ a MŠ Frýdecká, Havířov – změna usnesení 

 

4056/80RM/2018 - Pořízení nemovitých věcí MŠ Petřvaldská Havířov – změna usnesení 

 

4057/80RM/2018 - Pořízení nemovitých věcí MŠ Čs. armády Havířov – změna usnesení 

 

4058/80RM/2018 - Změna účelu poskytnutého investičního příspěvku MŠ Puškinova – změna 

usnesení 

 

4059/80RM/2018 - Pořízení nemovitých věcí MŠ E. Holuba Havířov – doplnění usnesení 

 

4060/80RM/2018- Zrušení části usnesení – MŠ „U kamarádů“ Havířov 

 

4061/80RM/2018 - Návrh zajištění rekondičně-ozdravných pobytů a rekondičních pobytů 

v roce 2018  

 

4062/80RM/2018 - VZ/536/ORG/17 – „Výběr pojišťovacího makléře“ – rozhodnutí  

o vyloučení uchazeče a o výběru nejvhodnější nabídky  
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4063/80RM/2018 - Úklid budovy Magistrátu města Havířova – uzavření dodatků  

 

4064/80RM/2018 - Vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce vedoucího OŠK MMH 

 

4065/80RM/2018 - Rezignace na funkci vedoucího odboru komunálních služeb MMH 

 

4066/80RM/2018 - Ukončení pracovního poměru vedoucího odboru právních služeb MMH 

 

4067/80RM/2018 - Rozhodčí řízení o zaplacení částky 1 500 000 Kč – výběr rozhodce  

 

4068/80RM/2018 - Uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů s Městskou realitní  

agenturou, s.r.o.  

 

4069/80RM/2018 - Ladislav Kodytek – dohoda o splátkách dluhu    
 

4070/80RM/2018 - Informativní zpráva o výsledcích veřejnosprávních kontrol  

za 4. čtvrtletí 2017, plán kontrolní činnosti na 1. pololetí roku 2018 
 

4071/80RM/2018 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání  

dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů 

 

4072/80RM/2018 - VZ/99/OSRM/17 „Zvyšování kompetencí zaměstnanců prostřednictvím  

vzdělávání“ - zrušení rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na dílčí 

část 3 - Ekonomika 

 

4073/80RM/2018 - Změny ve složení Občanské komise č. 4 pro část města  

Havířov - Prostřední Suchá 

 

4074/80RM/2018 - Cena primátorky města do tomboly na reprezentační ples města 

– schválení pořízení věcného daru 

 

4075/80RM/2018 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci - Asterix – středisko  

volného času 

 

4076/80RM/2018 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci MŠ Balzacova 

 

4077/80RM/2018 - Souhlas zřizovatele k vyřazení investičního majetku příspěvkovou  

organizací ZŠ M. Kudeříkové 

 

4078/80RM/2018 - Vyřazení neupotřebitelného investičního majetku z evidence   

 

4079/80RM/2018 - Dodatek č. 4 ke smlouvě o úklidu objektů ve správě příspěvkové  

organizace Městské kulturní středisko Havířov 

 

4080/80RM/2018 - Udělení souhlasu s podáním žádostí o nadační příspěvky Nadace OKD 

 

4081/80RM/2018 - Žádost o prominutí nájmu 

 

4082/80RM/2018 - Souhlas zřizovatele s vypracováním prováděcí projektové dokumentace  

EPS a CCTV jako technického zhodnocení budovy střediska Luna  
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4083/80RM/2018 - Dodatek č. 2 ke smlouvě o úklidu objektů příspěvkové organizace  

Domov seniorů Havířov 

 

4084/80RM/2018 - Souhlas zřizovatele s přijetím daru Domovem seniorů Havířov,  

příspěvková organizace 

 

4085/80RM/2018 - Souhlas zřizovatele s podáním žádosti o finanční podporu z grantového  
řízení Nadace OKD v nadačním programu „Pro region“   
 

4086/80RM/2018 - Dodatek č. 3 ke smlouvě o úklidu objektů příspěvkové organizace  
Sociální služby města Havířova 
 

4087/80RM/2018 - Návrh programu 23. zasedání Zastupitelstva města Havířova, 29.01.2018 
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U S N E S E N Í 
ze 80. schůze Rady města Havířova, konané dne 17.01.2018  

 

4002/80RM/2018 - Zvolení ověřovatele 80. schůze RMH, konané dne 17.01.2018____________ 
 

Rada města Havířova 

 

v o l í 

 

jako ověřovatele zápisu o průběhu 80. schůze Rady města Havířova, konané 

dne 17.01.2018 

       pan Ing. Bohuslava NIEMIECE 

 

 

4003/80RM/2018 - Zpráva o ověření zápisu ze 79. schůze RMH, konané dne 20.12.2017______  
 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zprávu ověřovatele zápisu ze 79. schůze Rady města Havířova,  

která se konala 20.12.2017. 

 

 

4004/80RM/2018 - Schválení pořadu 80. schůze RMH, konané dne 17.01.2018______________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložený pořad 80. schůze Rady města Havířova, konané dne 17.01.2018  

dle přílohy s touto úpravou: 

- doplnění bodů: 

84. VZ/99/OSRM/17 „Zvyšování kompetencí zaměstnanců prostřednictvím 

vzdělávání“ - zrušení rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na dílčí 

část 3 - Ekonomika 

85. Žádost o prominutí nájmu 

 

 

4005/80RM/2018 - Kontrola plnění usnesení pro 80. RMH______________________________ 

 

Rada města Havířova 

  

b e r e   n a   v ě d o m í   
  

zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova  
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s c h v a l u j e 

 

prodloužení termínů splnění usnesení: 

 

3836/76RM/2017 VZ/99/OSRM/17 – „Zvyšování kompetencí 

zaměstnanců prostřednictvím vzdělávání“ – rozhodnutí 

o výběru nejvhodnější nabídky 

3926/78RM/2017 Vynětí majetku z hospodaření příspěvkové organizace  

a výpůjčka majetku příspěvkové organizaci              

v y p o u š t í 

 

úkoly: krátkodobé 

 

3611/72RM/2017 Zřízení pozemkových služebností 

3628/72RM/2017 Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – 

Ostatní dotace a dary  

3674/74RM/2017 Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene pro stavbu „Reko MS Havířov, I. 

etapa, 4. část“ 

3689/74RM/2017 Předložení žádostí o podporu v rámci Výzvy č. 37 z 

Integrovaného regionálního operačního programu  

3755/75RM/2017 Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemen pro stavbu „REKO MS  

Havířov – Životická 4d/1210“  

3756/75RM/2017 Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene pro stavbu „REKO MS přípojky 

Havířov - Veveří“  

3757/75RM/2017 Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene pro stavbu „REKO MS přípojky 

Havířov-Budovatelů 50/1275, 58/986“  

3758/75RM/2017 Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene pro stavbu „REKO přípojka  

Havířov – Hornosušská 984 a 1188“  

3759/75RM/2017 Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene pro stavbu „REKO MS  

Havířov – Šumbark, 1. část“  

3760/75RM/2017 Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene pro stavbu „Reko MS Havířov,  

I. etapa, 4. část“  

3821/76RM/2017 Uzavření dohod o neprovádění zásahů do silnice 

III/47210 a III/4746, v majetku MS kraje 

3898/78RM/2017 Žádosti o poskytnutí mimořádné dotace a finančního 

daru z výdajové části OJ 10 - Ostatní dotace a dary 

3913/78RM/2017 Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene pro stavbu „Reko MS Havířov, I. 

etapa, 5. část“ 

3915/78RM/2017 Dodatek č. 4 k Dohodě o smluvních službách 

souvisejících s provozováním kanalizace pro veřejnou 

potřebu ve vlastnictví Statutárního města Havířova  

č. 1391/OKS/2012 
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3928/78RM/2017 „Rozšíření hřbitova v Havířově – Šumbarku, vč. 

smuteční síně“ (číslo stavby 11020) – uzavření Dodatku 

č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 746/OSRM/2016 

3938/78RM/2017 „Oprava laviček 2018“ – zahájení zadávacího řízení na 

veřejnou zakázku malého rozsahu 

3939/78RM/2017 Ceník poskytovaných služeb na rok 2018 Technických 

služeb Havířov a.s. (TSH a.s.)    

3941/78RM/2017 Dodatek č. 4 ke smlouvě o provozování Útulku pro 

opuštěné psy a drobná zvířata v Havířově – Prostřední 

Suché  

3962/79RM/2017 Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířov 

3963/79RM/2017 „Oprava hydroizolace 1. PP budovy na ulici Jana Žižky 

3, Havířov“ – zahájení zadávacího řízení 

3964/79RM/2017 VZ/111/MRA/17 - „Tendr na úklidové práce ve 

vybraných domech ve vlastnictví  

3966/79RM/2017 Uzavření Příkazní smlouvy o správě svěřených 

nemovitých věcí ve vlastnictví města s Městskou realitní 

agenturou, s.r.o. 

3985/79RM/2017 Návrh na stanovení osobního příplatku ředitelům 

školských příspěvkových organizací 

3986/79RM/2017 Vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo 

ředitele ZŠ F. Hrubína 

3988/79RM/2017 Cena pro stočné na rok 2018 

3989/79RM/2017 Cena za převod odpadních vod kanalizací ve vlastnictví 

města pro rok 2018 

3990/79RM/2017 Odběr a zneškodnění odpadu z činnosti VPP v roce 2018 

– zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

 

 

4006/80RM/2018 - Souhlas s podáním žádosti o státní účelovou dotaci a přijetím dotací  

z Programu prevence kriminality na místní úrovni 2018________________  

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit 

1. podání Žádosti o státní účelovou dotaci z Programu prevence kriminality  

na místní úrovni 2018 vyhlášeného Ministerstvem vnitra ČR a přijetí dotací 

na realizaci těchto dílčích projektů:  

projekt „Havířov – Asistent prevence kriminality 2018 - 2020“ 

projekt „Havířov – Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi 2018“  

projekt „Havířov – Efektivní práce s ohroženými dětmi a jejich rodinami –  

Nové hrozby“  

2. finanční spoluúčast statutárního města Havířova v předpokládané výši  

v roce 2018: 

99 800,- Kč na projekt „Havířov - Asistent prevence kriminality  

2018 - 2020“ 

  20 050,- Kč na projekt „Havířov - Sociálně psychologický výcvik pro  

rodiče s dětmi 2018“ 
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  13 900,- Kč na projekt „Havířov - Efektivní práce s ohroženými dětmi  

a jejich rodinami – Nové hrozby“  

3. uplatnit při podání projektu „Havířov - Asistent prevence kriminality  

2018 - 2020“ možnost schválení víceletého financování MV ČR, a to na 

období 3 let 

uložit ekonomickému odboru zapracovat do rozpočtu města prostřednictvím 

návrhu úprav rozpočtu na rok 2018 navýšení výdajů MP Havířov ve výši 

schváleného podílu města na spolufinancování projektů finančními 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 

 

 

4007/80RM/2018 - 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 níže uvedeným bytovým jednotkám. V případě, že nájemní smlouva 

nebude uzavřena se žadatelem uvedeným na pořadovém místě č. 1, bude 

nájemní smlouva uzavřena s dalším žadatelem dle níže uvedeného pořadí: 

  

a) Byt č. 33 o velikosti 1+kk  na ulici Tesařská 321/1, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů: 1. …..……………, 2. …………………   

 

b) Byt č. 31 o velikosti 0+1 na ulici Mládežnická 1562/7, Havířov - Podlesí,  

pořadí žadatelů: 1. …..……………, 2. ………………… 3. ………………… 

 

c) Byt č. 11 o velikosti 1+2 na ulici Čajkovského 835/5, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů: 1. …..……………, 2. …………………   

 

d) Byt č. 14 o velikosti 1+2 na ulici Dlouhá třída 474/25, Havířov - Město, 

pořadí žadatelů: 1. …..……………, 2. ………………… 3. ………………… 

 

e) Byt č. 11 o velikosti 1+2  na ulici Jaselská 1193/4, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů: 1. …..……………, 2. …………………  

 

f) Byt č. 8 o velikosti 1+2  na ulici Jaselská 1191/8, Havířov - Město,  

    pořadí žadatelů: 1. …..……………, 2. ………………… 3. ………………… 

 

g) Byt č. 5 o velikosti 1+2 na ulici Dlouhá třída 477/31, Havířov - Město,  

    pořadí žadatelů: 1. …..……………, 2. ………………… 3. ………………… 

 

h) Byt č. 6 o velikosti 1+3 na ulici Klidná 778/20, Havířov - Město,  

    pořadí žadatelů: 1. …..……………, 2. ………………… 3. ………………… 

 

i) Byt č. 9 o velikosti 1+3 na ulici Majakovského 878/10, Havířov - Město,  

    pořadí žadatelů: 1. …..……………, 2. ………………… 3. ………………… 
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j) Byt č. 9 o velikosti 1+3 na ulici Dlouhá třída 901/22, Havířov - Město,  

    pořadí žadatelů: 1. …..……………, 2. ………………… 3. ………………… 

 

k) Byt č. 21 o velikosti 1+3 na ulici Emy Destinnové 1169/1c,  

Havířov - Šumbark, pořadí žadatelů:  

     1. …..……………, 2. ………………… 3. ………………… 

 

l) Byt č. 13 o velikosti 1+3 na ulici Generála Svobody 273/19,  

Havířov - Šumbark, pořadí žadatelů:  

    1. …..……………, 2. ………………… 3. ………………… 

 

m) Byt č. 16 o velikosti 1+3 na ulici Konzumní 380/22, Havířov - Šumbark,  

      pořadí žadatelů: 1. …..……………,  

 

n) Byt č. 7 o velikosti 1+4 na ulici Slovanská 1217/6, Havířov - Město,  

    pořadí žadatelů: 1. …..……………, 2. ………………… 3. ………………… 

 

o) Byt č. 2 o velikosti 0+1 na ulici Moskevská 1072/7, Havířov - Město  

    pořadí žadatelů: 1. …..……………, 2. …………………  

 

p) Byt č. 2 o velikosti 0+1 na ulici Dlouhá třída 901/22, Havířov - Město,  

    pořadí žadatelů: 1. …..……………,  

 

q) Byt č. 23 o velikosti 1+1 na ulici Astronautů 1094/9, Havířov - Město,  

    pořadí žadatelů: 1. …..……………, 2. ………………… 3. ……………… 

 

r) Byt č. 10 o velikosti 1+1 na ulici Čajkovského 834/3, Havířov - Město,  

    pořadí žadatelů: 1. …………………… 

 

s) Byt č. 26 o velikosti 1+2 na ulici Uzavřená 1014/13, Havířov - Město,  

    pořadí žadatelů: 1. …..……………, 2. …………………  

 

t) Byt č. 7 o velikosti 1+2 na ulici J.A.Komenského 300/1, Havířov - Město 

    pořadí žadatelů: 1. …..……………, 2. …………………  

 

u) Byt č. 13 o velikosti 1+2 na ulici Klidná 778/20, Havířov - Město,  

    pořadí žadatelů: 1. ………………….. 

 

v) Byt č. 13 o velikosti 1+2 na ulici Turgeněvova 894/4, Havířov - Město,  

    pořadí žadatelů: 1. …………………. 

 

w) Byt č. 5 o velikosti 1+2 na ulici Dlouhá třída 1121/81c, Havířov - Podlesí,  

     pořadí žadatelů: 1. …..……………, 2. ………………… 3. ……………… 

 

x) Byt č. 5 o velikosti 1+2 na ulici Jaroslava Vrchlického 1479/16,  

Havířov - Podlesí, pořadí žadatelů: 1. …..………, 2. ………… 3. ………… 

 

y) Byt č. 5 o velikosti 1+3 na ulici U Lesa 281/1, Havířov - Město,  

    pořadí žadatelů: 1. …..……………, 2. ………………… 3. ………………… 
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z) Byt č. 19 o velikosti 1+3 na ulici 1. máje 959/2, Havířov - Město,  

    pořadí žadatelů: 11. …..……………, 2. ………………… 3. ……………… 

 

aa) Byt č. 25 o velikosti 1+3 na ulici V.K.Klicpery 286/1, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů: 1. …..……………, 2. …………………  

 

bb) Byt č. 18 o velikosti 1+3 na ulici Moravská 479/35, Havířov - Šumbark,  

      pořadí žadatelů: 1. ………………. 

 
cc) Byt č. 6 o velikosti 1+3 na ulici Konzumní 385/20, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů: 1. …………….. 

 
p o v ě ř u j e 

 
společnost Městská realitní agentura, s.r.o., k uzavření nájemních smluv s výše 
uvedenými žadateli v uvedeném pořadí za předpokladu splnění podmínek 
záměru pronájmu 

Z: vedoucí EO  
MRA, s.r.o. 

                                                                                                     T: 01.02.2018 
 

        
4008/80RM/2018 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu  

bytů, prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách_______   
 
Rada města Havířova 

 
s c h v a l u j e 

 
podání výpovědí  z nájmu v zastoupení společnosti Městská realitní agentura, 
s.r.o., dle přílohy č. 2, z důvodu dluhu na nájemném, službách spojených 
s užíváním bytu a porušování povinností nájemce 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města, přidělených společností  

Městská realitní agentura, s.r.o. jednotlivým nájemcům na základě 
samostatného usnesení rady města s účinností od 15. 12. 2017, 1. 1. 2018  
a 15. 1. 2018 dle přílohy č. 1  

2. prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách dle přílohy č. 3 
 

 
4009/80RM/2018 - Prodloužení nájemních smluv k bytům na ul. Tesařská 321/1,  

Havířov-Město___________________________________________________  
 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 
 
prodloužení nájemních smluv nájemcům bytů v domě na ul. Tesařská 321/1, 
Havířov-Město, kterým k 31. 1. 2018 a 28. 2. 2018 končí nájemní smlouva, dle 
Přílohy č. 1   

 



 
USNESENÍ  

ze 80. schůze Rady města Havířova 
konané dne 17.01.2018 

13 

4010/80RM/2018 - „Regenerace obytného domu na ul. Čelakovského 2b, Havířov – Podlesí“  

- zahájení 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 

„Regenerace obytného domu na ul. Čelakovského 2b, Havířov – Podlesí“ 
 

2. Rozdělení veřejné zakázky na části:  ne 

následné zakázky (opce):   ne 

 

3. Dílčí plnění:     ano 

poskytnutí zálohy:    ne 

čerpání dotace    ano 

přenesení daňové povinnosti:  ano 

 

4. Formu (druh) zadávacího řízení:  zjednodušené podlimitní řízení 

 

5. Zadávací lhůtu:    120 dnů 

 

6. Výši požadované jistoty:   493.000,- Kč 

 

7. Varianty nabídky:    ne 

 

8. Dobu realizace veřejné zakázky:   

Předpokládané zahájení:   6/2018 

Termín dokončení:    do 120 kalendářních dnů od 

předání staveniště 

 

9. Kritérium hodnocení:    nejnižší nabídková cena v Kč  

bez DPH (100%) 

 

10. Zadávací podmínky: 

- záruka 60 měsíců 

- financování do výše 90 %, 10 % po předání díla bez vad a nedodělků 

 

Základní způsobilost: 

dle § 74 odst. 1 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), dodavatele i jeho poddodavatelů. 

 

Profesní způsobilost: 

a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní  

předpis zápis do takové evidence vyžaduje, dodavatele i jeho poddodavatelů 

b) doklad prokazující, že je dodavatel oprávněn podnikat v rozsahu  

odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, tedy výpis z živnostenského 

rejstříku nebo živnostenského listu (popřípadě listů) v rozsahu 

odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, tedy plnění v oblasti: provádění 

staveb, jejich změn a odstraňování  

c) doklad prokazující, že je poddodavatel oprávněn podnikat v rozsahu  

odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, na jakém se bude poddodavatel 

podílet, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují 
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d) doklad prokazující odbornou způsobilost dodavatele, tedy osvědčení o  

autorizaci nebo osvědčení o registraci usazené osoby či hostující osoby (dále 

jen „autorizace“) podle 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, pro obor: 

„Pozemní stavby“ pro osobu, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost 

zabezpečuje. 

 

Technická kvalifikace: 

a) V souladu s § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ seznam stavebních prací  

poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let před zahájením zadávacího 

řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení těchto 

prací. 

Minimální úroveň pro splnění kvalifikace je stanovena na 5 zakázek, přičemž 

stavební zakázky byly obdobného předmětu plnění -  regenerace budov 

s vnějším tepelně izolačním kompozitním systémem ETICS kvalitativní třídy 

A, kde hodnota 2 staveb činila minimálně 12 000 000,- Kč bez DPH každé 

z nich a hodnota 3 staveb činila minimálně 10 000 000,- Kč bez DPH každé z 

nich 

b) V souladu s § 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ osvědčení o vzdělání a odborné  

kvalifikaci vztahující se k požadovaným stavebním pracím a to ve vztahu k 

fyzickým osobám, které mohou stavební práce poskytovat, tak ve vztahu 

k jejich vedoucím pracovníkům.   

Minimální úroveň pro splnění kvalifikace je stanovena pro uvedenou osobu, 

které dodavatel zaměstnává na základě pracovněprávního nebo obdobného 

vztahu, následovně: 

4členný tým techniků  

Stavbyvedoucí – osoba odpovědná za vedení zakázky -  člen týmu 

VŠ nebo SŠ vzdělání stavebního směru, osvědčení o autorizaci pro obor 

pozemní stavby. 

Praxe: Působení na pozici stavbyvedoucího nebo osoby zajišťující řízení stavby 

min. u 3 obdobných zakázek jako je předmět výběrového řízení tj. regenerace 

budov, přičemž součástí každé referenční zakázky byl realizován vnější tepelně 

izolační kompozitní systém ETICS s finančním objemem min 8 mil. Kč  

bez DPH 

Zástupce stavbyvedoucího -  člen týmu 

VŠ nebo SŠ vzdělání stavebního směru, osvědčení o autorizaci pro obor 

pozemní stavby. 

Praxe: Působení na pozici stavbyvedoucího nebo osoby zajišťující řízení stavby 

min. u 2 obdobných zakázek jako je předmět zadávacího řízení tj. regenerace 

budov, přičemž součástí každé referenční zakázky byl realizován vnější tepelně 

izolační kompozitní systém ETICS s finančním objemem min 8 mil. Kč  

bez DPH 

Technik – člen týmu 

VŠ nebo SŠ vzdělání, min. 5 let praxe na pozici elektrotechnik 

Oprávnění v rozsahu IE 02/TE 03 – technika prostředí staveb, elektrotechnická 

zařízení 

Praxe: Působení min. u 2 obdobných zakázek -  elektroinstalační práce při 

rekonstrukci budov 

Technik k zajišťování úkolů v prevenci rizik -  člen týmu 

SŠ vzdělání, min. 5 let praxe – odpovědnost za dodržování rizik v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na straně zhotovitele 
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Osvědčení o odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdraví 

Praxe: Působení min. u 2 obdobných zakázek  

 

c) V souladu s § 79 odst. 2 písm. k) a l) ZZVZ doklad k provádění vnějších  

tepelně izolačních kompozitních systémů ETICS vydaný oprávněným 

certifikačním orgánem, ETICS musí splňovat požadavky kvalitativní třídy A 

podle TP CZB 05-2007, s Evropským technickým schválením dle ETAG 

004 zajišťující, že související práce budou prováděny po celou dobu 

realizace zakázky kvalifikovaným způsobem. 

 

11. Složení komise dle bodu 11. důvodové zprávy. 

 

12. Odeslání výzvy k podání nabídky dodavatelům uvedeným v bodu 12.  

důvodové zprávy. 

 

p o v ě ř u j e 

 

1. společnost D. P. R. Management s.r.o., IČO: 28612779, realizací zadávacího 

řízení v rozsahu § 43 ZZVZ 

 

2. komisi otevíráním obálek a hodnocením nabídek 

 

3. společnost D. P. R. Management s.r.o., IČO: 28612779, posouzením nabídky 

či nabídek, zda splňují podmínky účasti v zadávacím řízení, a posouzením 

splnění podmínek účasti vybraného dodavatele po předložení dokladů podle 

ust. § 122 ZZVZ 

  

 

4011/80RM/2018 - „Kompletní sanace obytného domu na ul. J. Hory 7, Havířov – Město“  

- zahájení 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 

„Kompletní sanace obytného domu na ul. J. Hory 7, Havířov-Město“. 

 

 

2. Rozdělení veřejné zakázky na části:  ne 

následné zakázky (opce):   ne 

 

3. Dílčí plnění:     ano 

poskytnutí zálohy:    ne 

čerpání dotace    ano 

přenesení daňové povinnosti:  ano 

 

4. Formu (druh) zadávacího řízení:  zjednodušené podlimitní řízení 

 

5. Zadávací lhůtu:    120 dnů 
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6. Výši požadované jistoty:   198.000,- Kč 

 

7. Varianty nabídky:    ne 

 

8. Dobu realizace veřejné zakázky:   

Předpokládané zahájení:   6/2018 

Termín dokončení:    do 120 kalendářních dnů  

od předání staveniště 

 

9. Kritérium hodnocení:    nejnižší nabídková cena v Kč bez  

DPH (100%) 

 

10. Zadávací podmínky: 

- záruka 60 měsíců 

- financování do výše 90 %, 10 % po předání díla bez vad a nedodělků 

 

Základní způsobilost: 

dle § 74 odst. 1 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), dodavatele i jeho poddodavatelů. 

 

Profesní způsobilost: 

a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní  

předpis zápis do takové evidence vyžaduje, dodavatele i jeho poddodavatelů 

b) doklad prokazující, že je dodavatel oprávněn podnikat v rozsahu  

odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, tedy výpis z živnostenského 

rejstříku nebo živnostenského listu (popřípadě listů) v rozsahu 

odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, tedy plnění v oblasti: provádění 

staveb, jejich změn a odstraňování  

c) doklad prokazující, že je poddodavatel oprávněn podnikat v rozsahu  

odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, na jakém se bude poddodavatel 

podílet, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují 

d) doklad prokazující odbornou způsobilost dodavatele, tedy osvědčení o  

autorizaci nebo osvědčení o registraci usazené osoby či hostující osoby (dále 

jen „autorizace“) podle 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, pro obor: 

„Pozemní stavby“ pro osobu, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost 

zabezpečuje. 

e) osvědčení o odborné způsobilosti k návrhu a provádění zabudování oken a  

vnějších dveří do stavby dle ČSN 74 6077:2014   
Technická kvalifikace: 
a) V souladu s § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ seznam stavebních prací  

poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let před zahájením zadávacího 
řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení těchto 
prací. 

Minimální úroveň pro splnění kvalifikace je stanovena na 3 zakázky, přičemž 
stavební zakázky byly obdobného předmětu plnění -  sanace budov s vnějším 
tepelně izolačním kompozitním systémem ETICS kvalitativní třídy A, realizace 
výměny otvorových výplní, kde hodnota staveb činila minimálně 4 000 000,- 
Kč bez DPH každé z nich  
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b) V souladu s § 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ osvědčení o vzdělání a odborné  
kvalifikaci vztahující se k požadovaným stavebním pracím a to ve vztahu k 
fyzickým osobám, které mohou stavební práce poskytovat, tak ve vztahu 
k jejich vedoucím pracovníkům.   

Minimální úroveň pro splnění kvalifikace je stanovena pro uvedenou osobu, 
které dodavatel zaměstnává na základě pracovněprávního nebo obdobného 
vztahu, následovně: 
Stavbyvedoucí – osoba odpovědná za vedení zakázky  
VŠ nebo SŠ vzdělání stavebního směru, osvědčení o autorizaci pro obor 
pozemní stavby. 
Praxe: Působení na pozici stavbyvedoucího nebo osoby zajišťující řízení stavby 
min. u 3 obdobných zakázek jako je předmět zadávacího řízení tj. regenerace 
budov, přičemž součástí každé referenční zakázky byl realizován vnější tepelně 
izolační kompozitní systém ETICS a výměna otvorových výplní s finančním 
objemem min. 4 mil. Kč bez DPH 
c) V souladu s § 79 odst. 2 písm. k) a l) ZZVZ doklad k provádění vnějších  

tepelně izolačních kompozitních systémů ETICS vydaný oprávněným 
certifikačním orgánem, ETICS musí splňovat požadavky kvalitativní třídy A 
podle TP CZB 05-2007, s Evropským technickým schválením dle ETAG 
004 zajišťující, že související práce budou prováděny po celou dobu 
realizace zakázky kvalifikovaným způsobem. 

V souladu s § 79 odst. 2 písm. k) a l) ZZVZ specifikace materiálů okenních a 
dveřích prvků – splňující technické parametry projektové dokumentace tj. 
součinitel prostupu tepla pro celé okno a dveře, stavební hloubku pro plastová 
okna, platové profily ve třídě A. 
 
11. Složení komise dle bodu 11 důvodové zprávy. 
 
12. Odeslání výzvy k podání nabídky dodavatelům uvedeným v bodu 12.  

důvodové zprávy. 
 
p o v ě ř u j e 
 
1. společnost D. P. R. Management s.r.o., IČO: 28612779, realizací zadávacího  

řízení v rozsahu § 43 ZZVZ 
 
2. komisi otevíráním obálek a hodnocením nabídek 
 
3. společnost D. P. R. Management s.r.o., IČO: 28612779, posouzením nabídky  

či nabídek, zda splňují podmínky účasti v zadávacím řízení, a posouzením 
splnění podmínek účasti vybraného dodavatele po předložení dokladů podle 
ust. § 122 ZZVZ 

 

 

4012/80RM/2018 - „Sanace obytného domu na ul. Uzavřená 13, Havířov – Město“ - zahájení  

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 

„Sanace obytného domu ul. Uzavřená 13, Havířov-Město“,  
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2. Rozdělení veřejné zakázky na části:  ne 

následné zakázky (opce):   ne 

 

3. Dílčí plnění:     ano 

poskytnutí zálohy:    ne 

čerpání dotace    ano 

přenesení daňové povinnosti:  ano 

 

4. Formu (druh) zadávacího řízení:  zjednodušené podlimitní řízení 

 

5. Zadávací lhůtu:    120 dnů 

 

6. Výši požadované jistoty:   242.000,- Kč 

 

7. Varianty nabídky:    ne 

 

8. Dobu realizace veřejné zakázky:   

Předpokládané zahájení:   6/2018 

Termín dokončení:    do 120 kalendářních dnů  

od předání staveniště 

 

9. Kritérium hodnocení:    nejnižší nabídková cena v Kč  

bez DPH (100%) 

 

10. Zadávací podmínky: 

- záruka 60 měsíců 

- financování do výše 90 %, 10 % po předání díla bez vad a nedodělků 

 

Základní způsobilost: 

dle § 74 odst. 1 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), dodavatele i jeho poddodavatelů. 

 

Profesní způsobilost: 

a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní  

předpis zápis do takové evidence vyžaduje, dodavatele i jeho poddodavatelů 

b) doklad prokazující, že je dodavatel oprávněn podnikat v rozsahu  

odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, tedy výpis z živnostenského 

rejstříku nebo živnostenského listu (popřípadě listů) v rozsahu 

odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, tedy plnění v oblasti: provádění 

staveb, jejich změn a odstraňování  

c) doklad prokazující, že je poddodavatel oprávněn podnikat v rozsahu  

odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, na jakém se bude poddodavatel 

podílet, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují 

d) doklad prokazující odbornou způsobilost dodavatele, tedy osvědčení o  

autorizaci nebo osvědčení o registraci usazené osoby či hostující osoby (dále 

jen „autorizace“) podle 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, pro obor: 

„Pozemní stavby“ pro osobu, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost 

zabezpečuje. 

e) osvědčení o odborné způsobilosti k návrhu a provádění zabudování oken a   

vnějších dveří do stavby dle ČSN 74 6077:2014   
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Technická kvalifikace: 

a) V souladu s § 79 odst 2 písm. a) ZZVZ seznam stavebních prací  

poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let před zahájením zadávacího 

řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení těchto 

prací. 

Minimální úroveň pro splnění kvalifikace je stanovena na 5 zakázek, přičemž 

stavební zakázky byly obdobného předmětu plnění -  regenerace budov 

s vnějším tepelně izolačním kompozitním systémem ETICS kvalitativní třídy A 

a výměna otvorových výplní, kde hodnota 3 staveb činila minimálně 8 000 

000,- Kč bez DPH každé z nich a 1 stavby kde hodnota činila minimálně 5 000 

000,- Kč bez DPH a předmětem plnění byla rekonstrukce rozvodů 

elektroinstalace v min. hodnotě 1 mil. Kč 

b) V souladu s §79 odst. 2 písm. d) ZZVZ osvědčení o vzdělání a odborné  

kvalifikaci vztahující se k požadovaným stavebním pracím a to ve vztahu k 

fyzickým osobám, které mohou stavební práce poskytovat, tak ve vztahu 

k jejich vedoucím pracovníkům.   

Minimální úroveň pro splnění kvalifikace je stanovena pro uvedenou osobu, 

které dodavatel zaměstnává na základě pracovněprávního nebo obdobného 

vztahu, následovně: 

Stavbyvedoucí – osoba odpovědná za vedení zakázky -  člen týmu 

VŠ vzdělání stavebního směru, osvědčení o autorizaci pro obor pozemní stavby. 

Praxe: Působení na pozici stavbyvedoucího nebo osoby zajišťující řízení stavby 

min. u 3 obdobných zakázek jako je předmět zadávacího řízení tj. sanace 

budov, přičemž součástí každé referenční zakázky byl realizován vnější tepelně 

izolační kompozitní systém ETICS a výměna otvorových výplní s finančním 

objemem min 8 mil. Kč bez DPH 

Technik – člen týmu 

VŠ nebo SŠ vzdělání, osvědčení o autorizaci pro obor technika prostředí staveb, 

specializace elektrotechnické zařízení. 

Praxe: Působení min. u 2 obdobných zakázek -  elektroinstalační práce při 

rekonstrukci budov 

c) V souladu s § 79 odst. 2 písm. k) a l) ZZVZ doklad k provádění vnějších  

tepelně izolačních kompozitních systémů ETICS vydaný oprávněným 

certifikačním orgánem, ETICS musí splňovat požadavky kvalitativní třídy A 

podle TP CZB 05-2007, s Evropským technickým schválením dle ETAG 

004 zajišťující, že související práce budou prováděny po celou dobu 

realizace zakázky kvalifikovaným způsobem. 

V souladu s § 79 odst. 2 písm. k) a l) ZZVZ specifikace materiálů okenních  

a dveřích prvků – splňující technické parametry projektové dokumentace tj. 

součinitel prostupu tepla pro celé okno a dveře, stavební hloubku pro plastová 

okna, plastové profily ve třídě A. 

 

11. Složení komise dle bodu 11 důvodové zprávy. 

 

12. Odeslání výzvy k podání nabídky dodavatelům uvedeným v bodu 12.  

důvodové zprávy. 

 

p o v ě ř u j e 

 

1. společnost D. P. R. Management s.r.o., IČO: 28612779, realizací zadávacího  

řízení v rozsahu § 43 ZZVZ 
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2. komisi otevíráním obálek a hodnocením nabídek 

 

3. společnost D. P. R. Management s.r.o., IČO: 28612779, posouzením nabídky  

či nabídek, zda splňují podmínky účasti v zadávacím řízení, a posouzením 

splnění podmínek účasti vybraného dodavatele po předložení dokladů podle 

ust. § 122 ZZVZ 

 

     

4013/80RM/2018 - Mimořádná přidělení obecních bytů_________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

n e s c h v a l u j e 

 

mimořádné přidělení třípokojového obecního bytu se smluvním nájemným  

ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období 

v lokalitě Havířov-Šumbark manž. Erice Mezeyové,  t.b. …………………….. 

a Radimu Mezeyovi, t.b. …………………….. 

 

s c h v a l u j e 

 

mimořádné přidělení dvoupokojového obecního bytu se smluvním nájemným  

ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období 

v lokalitě Havířov-Město nebo Havířov-Podlesí  p. Sabině Majtwikové, DiS.,  

t.b. …………………….. pod podmínkou, že  nájemní smlouva bude se 

jmenovanou uzavřena v souladu se  Zásadami pro uzavírání nájemních smluv 

k uvolněným bytům v majetku města Havířova ze dne 11.09.2013, ve znění 

Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3      

 

    

4014/80RM/2018 - Přidělení konkrétních obecních bytů_________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 

s c h v a l u j e 
 
1. přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 4 o vel. 1+2 se smluvním  

nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné 
období v domě na ul. …………………….. p. Ivetě Drastíkové, t.b. 
……………………..  pod podmínkou, že: 
 
- předmětný byt jmenovaná převezme ve stávajícím stavu s tím, že jeho 
opravy provede na své vlastní náklady 

- nájemní smlouva bude s p. I. Drastíkovou  uzavřena v souladu se Zásadami 
pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města 
Havířova ze dne 11.09.2013, ve znění Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 na dobu 3 
měsíců s možným prodloužením s tím, že stanovená jistota bude uhrazena 
splátkami ve výši 500,00 Kč/měsíc      

  
2. přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 3 o vel. 1+4 se smluvním  

nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné 
období v domě na ul. …………………….. manž. Jaroslavu Foldynovi a 
Lence Foldynové, t.b. …………………….. pod podmínkou, že: 
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- předmětný byt jmenovaní manželé převezmou ve stávajícím stavu a jeho  
opravy provedou na své vlastní náklady 

- nájemní smlouva bude s manž. Jaroslavem Foldynou a Lenkou Foldynovou 
uzavřena v souladu se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv 
k uvolněným bytům v majetku města Havířova ze dne 11.09.2013, ve znění 
Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3      

 
3. přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 4 o vel. 1+4 se smluvním  

nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné 
období v domě na ul. …………………….. p. Veronice Bukovanské,  
t.b. …………………….. pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se 
jmenovanou uzavřena v souladu se  Zásadami pro uzavírání nájemních smluv 
k uvolněným bytům v majetku města Havířova ze dne 11.09.2013, ve  znění 
Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3       

 

     
4015/80RM/2018- Přidělení jiného konkrétního obecního bytu – Anna Babišová____________ 
 

Rada města Havířova 
 

s c h v a l u j e 
 
přidělení jiného konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 4 o vel. 1+3 se 
smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro 
příslušné období v domě na ul. …………………….. 
p. Anně Babišové, t.b. …………………….. pod podmínkou, že nájemní 
smlouva bude se jmenovanou uzavřena v souladu se  Zásadami pro uzavírání 
nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova ze dne 
11.09.2013, ve  znění Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3       

 

  

4016/80RM/2018 - 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. Luboše Bonešického, trvale bytem 
……………………..  k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 24, vel. 1+2 
v domě na ul. …………………….., jehož nájemkyní je jeho bývalá příbuzná  
p. Alice Kristlíková  

 
2. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, přistoupení p. Jaromíra Koutňáka, trvale ……………………..  
k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 6, vel. 1+3 v domě na ul. 
…………………….., jehož nájemkyní je jeho matka p. Františka 
Koutňáková pod podmínkou, že p. J. Koutňák bude řádně přihlášen do záloh 
za služby spojené s užíváním předmětného bytu   

 
3. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, přistoupení p. Veroniky Vějačkové, trvale bytem 
……………………..  k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 9, vel. 1+2 v domě 
na ul. …………………….., jehož nájemcem je její otec p. Jiří Vějačka  
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4. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský  

zákoník, přistoupení p. Lukáše Hanuse, trvale bytem ……………………..  
k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 11, vel. 1+2 v domě na ul. 
…………………….., jehož nájemci jsou jeho příbuzní manž. Michal Slažák 
a Krystýna Slažák pod podmínkou, že před uzavřením Dohody o vzniku 
společného nájmu bytu - přistoupení ke smlouvě  
p. L. Hanus předloží doklad o způsobu řešení pohledávek vůči městu Havířov  

 
5. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, přistoupení p. Ivety Štěvurdové, trvale bytem ……………………..  
k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 10, vel. 1+3 v domě na 
ul…………………….., jehož nájemci jsou její rodiče manž. Ladislav Vasiľ a 
Jarmila Vasiľová pod podmínkou, že před uzavřením Dohody o vzniku 
společného nájmu bytu - přistoupení ke smlouvě všichni jmenovaní předloží 
doklad o způsobu řešení pohledávek vůči městu Havířov  

 
6. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský  

zákoník, přistoupení Ing. Lucie Krygielové, trvale bytem ……………….. 
k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 10, vel. 1+3 v domě na  
ul. …………………….., jehož nájemcem je její matka Bc. Šárka Krygielová  

 
7. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský  

zákoník, přistoupení p. Roberta Heinze, trvale bytem …………………….. 
k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 7, vel. 1+4 v domě na ul. 
…………………….., jehož nájemkyní je p. Jaroslava Sloveňáková pod 
podmínkou, že před uzavřením Dohody o vzniku společného nájmu bytu - 
přistoupení ke smlouvě p. Jaroslava  Sloveňáková předloží doklad o způsobu 
řešení pohledávek vůči městu Havířov  

 

 

4017/80RM/2018 - Záměr pronájmu pozemku parc.č. 524/101, k.ú. Bludovice______________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e     

 

záměr pronájmu pozemku parc.č. 524/101, kat. území Bludovice o výměře  

15 m
2
,  paní Janě Číkové, bytem ……………………………..,  

IČO: 06659365 k již postavenému prodejnímu stánku s prodejem novin, 

časopisů, tabákových výrobků, doplňkovým prodejem drogistického a 

papírenského zboží, potravin, nealkoholických a alkoholických nápojů mimo 

rozlévaných a s příjmem sázenek Sportky  

 

 

4018/80RM/2018 - Záměr pronájmu částí pozemku parc.č. 281, k.ú. Havířov – město,  

za účelem parkovacích stání pro vozidla taxi__________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. záměr pronájmu   části  pozemku   parc. č. 281, k.ú. Havířov – město,  
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o výměře 12 m
2
, označené č. 6 s podélným stáním, ul. Československé 

armády, pro pana Milana Sedláčka, bytem …………………….., 

IČO: 73899291, za účelem parkovacího stání pro vozidlo taxi 

 

2. záměr  pronájmu  části pozemku  parc. č. 281, k.ú. Havířov – město,  

o výměře 12 m
2
, označené č. 7 s podélným stáním, ul. Československé 

armády, pro společnost PROTEM TAXI s.r.o., Prostřední Suchá č. 3467, 

Havířov, IČO: 04869168, za účelem parkovacího stání pro vozidlo taxi 

 

    

4019/80RM/2018 - Pronájem části pozemku parc.č. 1374/55, k.ú. Šumbark_________________ 

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

pronájem části pozemku  parc.č. 1374/55, ostatní plocha, o výměře 14 m
2
,  

k.ú. Šumbark, společnosti AHOLD Czech Republic, a.s., se sídlem  

Radlická  520/117, Jinonice, Praha 5, IČO: 440 12 373, za účelem umístění 

krytého vozíkového parkboxu pro zákazníky prodejny Albert v Havířově – 

Šumbarku, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, s účinností  

od 1. 2. 2018, za nájemné ve výši 560,00 Kč/rok + DPH 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem nájemní 

smlouvy                                                                                                                                                                                                                             

Z: vedoucí EO 

T: 31. 3. 2018 

 

 

4020/80RM/2018 - Výpůjčka 39 kusů reklamních vitrín Městskému kulturnímu  

středisku Havířov________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

výpůjčku 39 ks reklamních vitrín (o rozměrech: 1,70m x 1,15m) umístěných 

v 29 autobusových čekárnách v majetku města Havířova, Městskému 

kulturnímu středisku Havířov, se sídlem: Hlavní třída 246/31a, 736 01, Havířov 

– Město, IČO: 003 17 985, na dobu určitou 10 let od 1.3.2018, s možností 

dalšího prodloužení a to:  

 

1. panel, autobusová čekárna (Havířov, Město, Lípová směr AN),  

1ks oboustranné reklamní vitríny 

2. panel, autobusová čekárna (Havířov, Město, Lípová směr Šumbark),  

1ks oboustranné reklamní vitríny  

3. panel, autobusová čekárna (Havířov, Město, radnice směr Šumbark),  

1ks oboustranné reklamní vitríny 

4. panel, autobusová čekárna (Havířov, Město, radnice směr Šumbark),  

1ks oboustranné reklamní vitríny 
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5. panel, autobusová čekárna (Havířov, Město, radnice směr AN),  

2ks oboustranné reklamní vitríny 

6. panel, autobusová čekárna (Havířov, Město, střed směr AN),  

2ks oboustranné reklamní vitríny 

7. panel, autobusová čekárna (Havířov, Město, u fontány Jitřenka směr 

Šumbark), 1ks oboustranné reklamní vitríny 

8. panel, autobusová čekárna (Havířov, Město, u fontány Jitřenka směr AN),  

1ks oboustranné reklamní vitríny 

9. panel, autobusová čekárna (Havířov, Město, nemocnice směr AN),  

1ks oboustranné reklamní vitríny 

10. panel, autobusová čekárna (Havířov, Podlesí, Nad Terasou směr AN),  

1ks oboustranné reklamní vitríny 

11. panel, autobusová čekárna (Havířov, Podlesí, Nad Terasou směr Šumbark),  

1ks oboustranné reklamní vitríny 

12. panel, autobusová čekárna (Havířov, Město, Puškinova směr Šumbark),  

1ks oboustranné reklamní vitríny 

13. panel, autobusová čekárna (Havířov, Město, střed směr Šumbark),  

1ks oboustranné reklamní vitríny 

14. panel, autobusová čekárna (Havířov, Město nemocnice směr Šumbark), 

1ks oboustranné reklamní vitríny 

15. panel, autobusová čekárna (Havířov, Město, Puškinova směr AN),  

1ks oboustranné reklamní vitríny 

16. panel, autobusová čekárna (Havířov, Podlesí, hotel Merkur směr Šumbark),  

1ks oboustranné reklamní vitríny 

17. panel, autobusová čekárna (Havířov, Šumbark, H.Malířové směr AN),  

2 ks oboustranné reklamní vitríny 

18. panel, autobusová čekárna (Havířov, Město, žel. st. směr Šumbark),  

2 ks oboustranné reklamní vitríny 

19. Panel, autobusová čekárna (Havířov, Město, obchodní dům směr AN),  

2ks oboustranné reklamní vitríny 

20. panel, autobusová čekárna (Havířov, Šumbark, 2. etapa Orlí směr AN),  

1ks oboustranné reklamní vitríny 

21. panel, autobusová čekárna (Havířov, Šumbark, točna Lidická směr AN),  

1ks oboustranné reklamní vitríny 

22. panel, autobusová čekárna (Havířov, Podlesí, Těšínská směr AN),  

1ks oboustranné reklamní vitríny 

23. panel, autobusová čekárna (Havířov, Město, žel. st. směr AN),  

2ks oboustranné reklamní vitríny 

24. panel, autobusová čekárna (Havířov, Podlesí, Úřad práce směr Ostrava),  

2ks oboustranné reklamní vitríny 

25. panel, autobusová čekárna (Havířov, Podlesí, Úřad práce směr Bohumín),  

2ks oboustranné reklamní vitríny 

26. panel, autobusová čekárna (Havířov, Podlesí, Okrajová u garáží směr  

Šumbark), 1ks oboustranné reklamní vitríny 

27. panel, autobusová čekárna (Havířov, Podlesí, zdr. středisko směr Šumbark),  

1ks oboustranné reklamní vitríny 

28. panel, autobusová čekárna (Havířov, Město, nám. Republiky směr AN),  

2ks oboustranné reklamní vitríny 

29. panel, autobusová čekárna (Havířov, Město, nám. Republiky směr  

Šumbark), 2ks oboustranné reklamní vitríny 
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za podmínek: 

- Městské kulturní středisko Havířov nebude nárokovat navýšení příspěvku  

související s touto činností, 

- výpůjčitel souhlasí s dalším pronájmem reklamní plochy třetím osobám, 

- půjčitel umožní na základě požadavku výpůjčitele  zveřejnění akcí města  

bezplatně 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy o 

výpůjčce     

Z: vedoucí EO 

T: 31.03.2018 

 

 

4021/80RM/2018 - Žádost o neomezené povolení vstupu na pozemek v majetku města  

parc.č. 2575/2, k.ú. Bludovice_______________________________________          

 

Rada města Havířova 

 

n e s c h v a l u j e 

 

neomezené povolení vstupu na pozemek v majetku města a to parc.č. 2575/2, 

k.ú. Bludovice za účelem údržby (natírání plotu, sekání trávy, opravy betonové 

podezdívky) ve prospěch pana Pavla Bodury, bytem ……………………..  

 

 

4022/80RM/2018 - Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  

pro stavbu „Reko MS Havířov, I. etapa, 6. část“______________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

- výpůjčku částí pozemků v majetku města a to parc.č. 1536/1, 1990, 1992,  

1996/1, 2003/1, 2020/1, 2020/2, 2020/3, 2020/4, 2020/5, 2020/6, 2020/7, 

2020/8, 2770, 2020/9, 2020/10, 2020/11, 2020/12, 2753, 2769/1, 2775/1, 

2776, 2777, 2778, 2779, 2780, 2771, 2773, k.ú. Havířov - město (dále jen 

„pozemky“) o výměře cca 1.669 m2, na dobu od zahájení stavby do doby 

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, maximálně na dobu 24 měsíců  

- budoucí zřízení věcného břemene k částem pozemků za jednorázovou úhradu  

za zřízení věcného břemene dle ceníku, tj. ve výši 200,00 Kč/m2 + DPH dle 

geometrického plánu, minimálně však 10.000,00 Kč + DPH, na dobu 

neurčitou 

ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., se sídlem: Klíšská 940/96,  

Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 272 95 567, za účelem rekonstrukce  

a výměny plynovodu a plynovodních přípojek v rámci stavby„ Reko MS 

Havířov, I. etapa 6. část “ 
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p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  

o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  

 

Z: vedoucí EO 

T: 30.04.2018 

 

 

4023/80RM/2018 - Zřízení pozemkových služebností___________________________________  

 

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.  

4079/1, k.ú. Havířov - město  za účelem umístění  vodovodní přípojky 

k tenisovému kurtu  za jednorázovou úhradu ve výši 2.500,00 Kč + DPH,  

(o výměře 20 m
2
) dle GP č. 2140 – 50/2017 ze dne 23.05.2017 ve prospěch  

oprávněné společnosti Tenisový spolek Nábřeží, se sídlem : Selská 1554/69a, 

Město, 736 01 Havířov, IČO: 033 62 795, na dobu neurčitou 

 

2. zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům v majetku města a to parc.č.  

4945/1, k.ú. Havířov – město, parc.č. 713/2, k.ú. Bludovice za účelem 

umístění vodovodní přípojky za jednorázovou úhradu ve výši 1.221,00 Kč  

+ DPH, (o výměře 9,77 m
2
) dle GP č. 2156 – 70b/2017 ze dne 30.10.2017  

a GP č. 4261 – 70b/2017 ze dne 30.10.2017 ve prospěch  pozemku parc.č.  

 

713/8, k.ú. Bludovice, jehož součástí je budova č.p. 1104, jimž ke dni zřízení 

pozemkové služebnosti je vlastník Pavel Gawliczek, bytem ………………, 

na dobu neurčitou 

 

3. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č.  

109/1, k.ú. Bludovice za účelem umístění  kanalizační dešťové přípojky  

za jednorázovou úhradu ve výši 11.956, 00 Kč + DPH, (o výměře 59,78 m
2
)  

dle GP č. 4304 – 38/2017 ze dne 18.12.2017 ve prospěch  pozemku parc.č. 

107/1, k.ú. Bludovice, jehož součástí je budova č.p. 1305, jimž ke dni zřízení 

pozemkové služebnosti je vlastník Radim Struminský, bytem 

…………………….., na dobu neurčitou 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv  

o zřízení pozemkové služebnosti  

Z: vedoucí EO 

T: 30.04.2018 
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4024/80RM/2018 - Zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch společnosti 

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. 24, 

167, 168, 172, 173, 193, 194, 209, 210, 223, 226, 227, 281, 225, k.ú. Havířov - 

město spočívající v povinnosti strpět uložení vodovodního řadu, v právu chůze 

a jízdy motorovými vozidly a mechanismy při provádění kontrol, oprav, 

rekonstrukce a demontáže vodovodního řadu a v povinnosti zdržet se budování 

staveb, vysazování trvalých porostů v rámci stavby „ Havířov – Město, ul. 

Chopinova, Třeneckého, Sadová, Šmeralova – rekonstrukce vodovodního řadu 

“ za jednorázovou úhradu  ve výši 370.800,00 Kč + DPH, o výměře 1.854 m
2
 

dle GP č. 2177 – 287/2017 ze dne 23.11.2017, na dobu neurčitou ve prospěch 

oprávněné společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.,  

se sídlem: 28. října 1235/169, Mariánské Hory, PSČ 709 00 Ostrava,  

IČO: 451 93 665  

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  

o zřízení služebnosti inženýrské sítě 

 

                                                                                             Z: vedoucí EO 

                                                                                            T: 30.04.2018 

 

 

4025/80RM/2018 - Zřízení věcných břemen ve prospěch společnosti 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. 2366/1, 2366/7, 2735, k.ú. Dolní Suchá spočívající   

v  zřízení,  umístění,  provozování,   opravování a udržování energetického 

zařízení distribuční elektrizační soustavy : Havířov Nad Tratí, přeložka NNk 

SM Havířov , EP – 12 – 8002524/01 za jednorázovou úhradu 13.760,00 Kč  

+ DPH, o výměře 68,80 m
2
 dle GP č. 1283 - 42/2017 ze dne 02.06.2017,  

na dobu neurčitou 

 

2. zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemku v majetku  

města a to parc.č. 2734/1, k.ú. Dolní Suchá spočívající v zřízení, umístění, 

provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy  

– podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV, č. IV – 12 – 8013410/3, 

Havířov 2 OM, Sabol,  NNk   za  jednorázovou úhradu 10.000,00 Kč  

+ DPH, o výměře 16,22 m
2
 dle GP č. 1319 – 74/2017 ze dne 09.11.2017,  

na dobu neurčitou 
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ve prospěch oprávněné společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem: Děčín, 

Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO : 247 29 035 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv  

o zřízení věcného břemene     

                                                                                             Z: vedoucí EO 

                                                                                            T: 30.04.2018 

 

 

4026/80RM/2018 - Smlouva o zřízení služebnosti ve prospěch Havířovské teplárenské  

společnosti, a.s.___________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

uzavření smlouvy o zřízení služebnosti energetického vedení, spočívajícího  

v právu zřídit, provozovat, opravovat a udržovat místnost o výměře cca 177 m
2
 

i právo provádět na zařízení v místnosti úpravy za účelem jeho obnovy, 

výměny, modernizace nebo zlepšení jeho výkonnosti, včetně jeho odstranění, 

v budově Domova se zvláštním režimem na ul. Mánesova č. p. 1102, Havířov-

Město, ve prospěch spol. Havířovská teplárenská společnost, a.s.  

IČO: 61974706, za podmínek: 

- smlouva o zřízení služebnosti bude uzavřena na dobu neurčitou  

za jednorázovou finanční úplatu ve výši, kterou stanoví Zásady pro uzavírání 

smluv o nájmu pozemků a o zřízení věcného břemene v platném znění 

- smlouva o zřízení služebnosti bude uzavřena po provedení rekonstrukce 

Domova se zvláštním režimem a podpisu Smlouvy o dodávkách  

tepelné energie 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  

o zřízení služebnosti energetického vedení 

 

          Z: vedoucí EO 

T: po provedení  

           rekonstrukce    

Domova se zvláštním     

režimem 
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4027/80RM/2018 - 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 9,80 m
2
 v suterénu 

obytného domu ul. Nákupní 426, Havířov-Šumbark, p. Tomáši Horákovi, 

jako sklad pro vlastní potřebu 

 

2. záměr pronájmu části nemovité věci – místnosti o výměře 3,20 m
2
  

ve 12. poschodí obytného domu Dlouhá tř. 1144, Havířov-Podlesí,  

p. Lence Rabenseifnerové, jako sklad pro vlastní potřebu 

 

3. záměr pronájmu části nemovité věci – místnosti o výměře 29,45 m
2
  

v suterénu budovy bývalé jídelny Reneta, Dlouhá třída 17, Havířov-Město,  

p. Jakubu Chovancovi, bytem ………………………, jako zkušebnu hudební skupiny 

 

 

4028/80RM/2018- Záměry pronájmu částí nemovitých věcí formou veřejných soutěží________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. záměr pronájmu části nemovité věci – garáže o výměře 15 m
2
 v suterénu  

obytného domu ul. Marie Pujmanové 1113/6, Havířov-Šumbark, formou 

veřejné soutěže na dobu 15 dnů, za podmínek: 

1) Nájemné je stanoveno v minimální výši 700,00 Kč/m2/rok, vč. DPH.  

2) Doba nájmu: na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.  

3) Platba nájmu a záloh za služby měsíčně.  

4) Garáž je určena pouze pro garážování vlastního osobního vozidla.  

2. záměr pronájmu části nemovité věci – garáže o výměře 16,23 m
2
 v suterénu  

obytného domu ul. V. K. Klicpery 288/4, Havířov-Šumbark, formou veřejné 

soutěže na dobu 30 dnů, za podmínek: 

1) Nájemné je stanoveno v minimální výši 700,00 Kč/m2/rok, vč. DPH.  

2) Doba nájmu: od 1. 4. 2018 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní  

lhůtou.  

3) Platba nájmu a záloh za služby měsíčně.  

4) Garáž je určena pouze pro garážování vlastního osobního vozidla.  

 

 

4029/80RM/2018 - Pronájem části nemovité věci - poslanecké kanceláře___________________ 
 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

pronájem části nemovité věci – kanceláře v 1. poschodí budovy na Dlouhé třídě 

č. p. 473/23, Havířov-Město, České republice – Kanceláři Poslanecké 

sněmovny, IČO: 00006572, za podmínek: 
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- účel: kancelář pro poslance Poslanecké sněmovny České republiky pana  

Bc. Josefa Bělicu  

- doba nájmu: na dobu určitou do zániku mandátu poslance 

- celková výměra prostor: 218 m
2 

- nájemné od 1. 2. 2018 do 31. 8. 2018 je stanoveno smluvní ve výši  

6.820,00 Kč vč. DPH měsíčně z důvodu probíhající rekonstrukce části prostor 

o výměře cca 150,00 m
2
  

- nájemné od 1. 9. 2018 je stanoveno smluvní ve výši 22.000,00 Kč  

vč. DPH měsíčně 

- výše měsíční paušální úhrady za služby – teplo, teplou a studenou vodu, 

elektrickou energii, odvoz odpadu, provoz telefonní stanice, údržbu, úklid, 

bude stanovena správcem 

- náklady na provoz telefonní stanice budou nájemci vyúčtovány podle  

skutečných nákladů 

 

 

4030/80RM/2018 - 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 m
2
 v suterénu  

obytného domu ul. Čajkovského 835, Havířov-Město, p. Pavolu Litavskému, 

jako sklad pro vlastní potřebu, za podmínek: 

- nájemné 100,00 Kč/m
2
/rok bez DPH 

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 

2. pronájem části nemovité věci – místnosti o výměře 9 m
2
 v suterénu obytného  

domu ul. Lašská 1148, Havířov-Město, p. Josefu Orgoníkovi, jako sklad pro 

vlastní potřebu, za podmínek: 

- nájemné 100,00 Kč/m
2
/rok bez DPH 

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 

3. pronájem části nemovité věci – místnosti o výměře 11,10 m
2
 v suterénu  

obytného domu Hlavní třída 440, Havířov-Město, p. Pavle Bartošíkové,  

jako sklad pro vlastní potřebu, za podmínek: 

- nájemné 100,00 Kč/m
2
/rok bez DPH 

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 

 

 

4031/80RM/2018 - Pronájmy částí nemovitých věcí v budově Radnice_____________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. pronájem části nemovité věci – kanceláře č. 209 o výměře 19,81 m
2
  

ve 2. nadzemním podlaží části H budovy Radnice č. p. 86, ul. Svornosti 2, 

Havířov-Město, p. Evě Glembové, IČO:  61939455, jako účetní kancelář,  

za podmínek: 

- nájemné 1.500,00 Kč/m
2
/rok bez DPH 

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 
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2. pronájem části nemovité věci – kanceláře č. 211 o výměře 19,81 m
2
  

ve 2. nadzemním podlaží části H budovy Radnice č. p. 86, ul. Svornosti 2, 

Havířov-Město, spol. Behaim IT Solutions s.r.o., IČO: 24182818, jako 

kancelář pobočky společnosti, za podmínek: 

- nájemné 1.500,00 Kč/m
2
/rok bez DPH 

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem nájemních 

smluv  

          Z: vedoucí EO 

          T: 31. 3. 2018 

 

 

4032/80RM/2018 - Výpověď nájemní smlouvy_________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

výpověď nájemní smlouvy na část nemovité věci – prostor sloužící k podnikání 

o celkové výměře 41,03 m
2
 v  suterénu obytného domu ul. Makarenkova 6, 

Havířov-Město, nájemci p. Danielu Válkovi, IČO: 03218015, z důvodu dluhu 

na nájemném a službách a dalšího porušování nájemní smlouvy 

 

 

4033/80RM/2018 - Žádost o souhlas s umístěním sídla společnosti________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

umístění sídla společnosti ATELIER_ŠTEFKOVÁ, s.r.o., IČO: 06125964, 

v obytném domě ul. Sukova 819/2, Havířov-Město, po dobu trvání nájemního 

vztahu 

 

 

4034/80RM/2018 - Výpůjčka majetku příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko 

Havířov – změna usnesení_________________________________________              

 

Rada města Havířova 

 

r u š í   

 

usnesení Rady města Havířova č. 3926/78RM/2017, ze dne 6. 12. 2017, kterým 

byla schválena výpůjčka plazmového monitoru LG 55UJ63 příspěvkové 

organizaci Městské kulturní středisko Havířov po dobu udržitelnosti projektu 

IPRM ROP Přitažlivé město Havířov – Kino Centrum Havířov,  

tj. do 13. 6. 2019 
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s c h v a l u j e  

 

výpůjčku UHD televizoru LG 55UJ6307 příspěvkové organizaci Městské 

kulturní středisko Havířov, po dobu udržitelnosti projektu IPRM ROP Přitažlivé 

město Havířov – Kino Centrum Havířov, tj. do 13. 6. 2019   

 

p o v ě ř u j e 

 

vedoucí odboru školství a kultury podpisem smlouvy o výpůjčce movité věci 

 

          Z: vedoucí OŠK  

         T: 31.01.2018 

 

 

4035/80RM/2018 - Předání majetku k hospodaření, vynětí majetku z hospodaření a darování  

majetku příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení 

Havířov a úpravy zřizovací listiny___________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e     

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit  

1. předání majetku k hospodaření dle § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000  

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů, příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení 

Havířov, Těšínská 1296/2a, 736 01 Havířov-Podlesí, IČO: 00306754, a to: 

a) majetku dle přílohy č. 1 pořízeného v rámci investiční akce 15021 –  

Multifunkční hřiště, Havířov-Životice, v celkové účetní ceně 8.208.095,04 

Kč a pozemků v k.ú. Bludovice parc. č. 2575/14, ostatní plocha – jiná 

plocha o výměře 402 m
2
 v účetní ceně 18.492,00 Kč, parc. č. 2575/16, 

ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha o výměře 1.287 m
2
 v účetní 

ceně 59.202,00 Kč a parc. č. 2575/17, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 

20 m
2
 v účetní ceně 920,00 Kč, které jsou pod stavbou  

b) technického zhodnocení majetku – stavba šaten ve VÚH, pořízená v rámci  

investiční akce č. 12066 - VÚH – šatnové zázemí HC AZ Havířov 

v celkové účetní ceně 15.024.858,38 Kč  

2. vynětí majetku z hospodaření dle § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000  

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů, příspěvkové organizace Správa sportovních a rekreačních zařízení 

Havířov, Těšínská 1296/2a, 736 01 Havířov-Podlesí, IČO: 00306754,  

a vypuštění tohoto majetku z části 2. zřizovací listiny Majetek movitý  

a majetek nehmotný  

a) majetku dle přílohy č. 2 pořízeného v rámci investiční akce 5065 –  

Sportovní hala lokalita ZŠ Žákovská v účetní ceně 990.294,06 Kč  

a majetku dle přílohy č. 3 pořízeného v rámci investiční akce 8008 - 

Víceúčelové hřiště v lokalitě Nový Svět, Havířov - Prostřední Suchá 

v účetní ceně 78.909,00 Kč 

b) demontovatelného vleku pořízeného v rámci investiční akce 8011 –  

Rekonstrukce chodníku v parku Lučina podél ul. Na Nábřeží v účetní ceně 

150.000,00 Kč 
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3. darování movitých věcí příspěvkové organizaci Správa sportovních  

a rekreačních zařízení Havířov, Těšínská 1296/2a, 736 01 Havířov-Podlesí, 

IČO: 00306754 

a) majetku dle přílohy č. 2 pořízeného v rámci investiční akce 5065 –  

Sportovní hala lokalita ZŠ Žákovská v účetní ceně 990.294,06 Kč  

a majetku dle přílohy č. 3 pořízeného v rámci investiční akce 8008 - 

Víceúčelové hřiště v lokalitě Nový Svět, Havířov - Prostřední Suchá 

v účetní ceně 78.909,00 Kč 

b) demontovatelného vleku pořízeného v rámci investiční akce 8011 –  

Rekonstrukce chodníku v parku Lučina podél ul. Na Nábřeží v účetní ceně 

150.000,00 Kč 

c) mobilní bezbariérové WC, inv. číslo 000000071664, pořízené v rámci  

investiční akce 15021 – Multifunkční hřiště, Havířov-Životice, v účetní 

ceně 8.470,00 Kč 

d) majetku dle přílohy č. 4 pořízeného v rámci investiční akce č. 12066 –  

VÚH – šatnové zázemí HC AZ Havířov, v celkové účetní ceně 

2.013.926,18 Kč 

4. změnu usnesení Zastupitelstva města Havířova ze dne 18. 12. 2017 č.  

usnesení 864/22ZM/2017, kdy se v bodě 1 b) vypouští text - chodník  

u Sportovní haly Žákovská, inv. číslo 000000071601 v účetní ceně 

715.780,65 Kč a nahrazuje se textem - chodník u Sportovní haly Žákovská, 

inv. číslo 000000071641 v účetní ceně 242.617,05 Kč 

vzít na vědomí 

a) skutečnost, že byly sloučeny pozemky - parc. č. 1355/2, k.ú. Bludovice,  

o výměře 3 m
2
 a parc. č. 1353/2, k.ú. Bludovice, o výměře 820 m

2
  

do jednoho pozemku parc. č. 1353/2 k.ú. Bludovice, o nové výměře 823 m
2
 

b) skutečnost, že byly sloučeny pozemky - parc. č. 301, k.ú. Dolní Datyně,  

o výměře 113 m
2
 a parc. č. 303/1, k.ú. Dolní Datyně, o výměře 11.608 m

2
  

do jednoho pozemku parc. č. 303/1, k.ú. Dolní Datyně, o nové výměře 

11.721 m
2 

c) skutečnost, že byly sloučeny pozemky - parc. č. 306/2, k.ú. Dolní Datyně,  

o výměře 5 m
2
 a parc. č. 303/2, k.ú. Dolní Datyně, o výměře 978 m

2
  

do jednoho pozemku parc. č. 303/2 k.ú. Bludovice, o nové výměře 983 m
2 

d) skutečnost, že byla nově samostatně oceněna správní budova koupaliště,  

včetně restaurace, šaten a sociálního zázemí v účetní ceně 14.655.510,00 Kč 

a o tuto cenu byla snížena celková účetní cena areálu koupaliště  

ze 44.828.226,04 Kč na 30.172.716,04 Kč 

schválit úplné znění přílohy č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace 

Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, Těšínská 1296/2a, 736 01 

Havířov-Podlesí, IČO: 00306754, ve znění přílohy č. 5 tohoto materiálu 

uložit vyhotovit dodatek zřizovací listiny příspěvkové organizace Správa 

sportovních a rekreačních zařízení Havířov, Těšínská 1296/2a, 736 01 Havířov-

Podlesí, IČO: 00306754 v souladu s tímto usnesením 
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4036/80RM/2018 - Předání majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím - Městské  

kulturní středisko Havířov a Základní škola Kapitána Jasioka  

Havířov – Prostřední Suchá_________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e     

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit předání majetku k hospodaření dle § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů, a to: 

1. technického zhodnocení majetku pořízeného v rámci investiční akce 17030 -  

Rekonstrukce střechy KD Petra Bezruče v celkové účetní ceně 3.287.148,47 

Kč příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko Havířov, Hlavní třída 

246/31a, 736 01 Havířov-Město, IČO: 00317985 

2. technické zhodnocení majetku pořízeného v rámci investiční akce 17013 - ZŠ  

Kpt. Jasioka - bezbariérové WC v celkové účetní ceně 126.880,68 Kč 

příspěvkové organizaci Základní škola Kapitána Jasioka Havířov – Prostřední 

Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná, Kapitána Jasioka 685/57, 735 64  

Havířov – Prostřední Suchá, IČO: 61988600  

3. úplné znění přílohy č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Městské  

kulturní středisko Havířov, Hlavní třída 246/31a, 736 01 Havířov-Město, 

IČO: 00317985, ve znění přílohy č. 1 tohoto materiálu 

4. úplné znění přílohy č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní  

škola Kapitána Jasioka Havířov – Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres 

Karviná, Kapitána Jasioka 685/57, 735 64  Havířov – Prostřední Suchá,  

IČO: 61988600, ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu 

uložit vyhotovit dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací Městské 

kulturní středisko Havířov, Hlavní třída 246/31a, 736 01 Havířov-Město,  

IČO: 00317985 a Základní škola Kapitána Jasioka Havířov – Prostřední Suchá 

Kpt. Jasioka 57 okres Karviná, Kapitána Jasioka 685/57, 735 64 Havířov – 

Prostřední Suchá, IČO: 61988600, v souladu s tímto usnesením 

 

 

4037/80RM/2018 - Návrh úprav rozpočtu VIII. na rok 2017 – rozpočtová opatření  

č. 154. – 156._____________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova 

schválit 
a) rozpočtová opatření č. 154. – 156., dle důvodové zprávy 

b) na základě rozpočtových opatření č. 152. – 156. tyto nové závazné  

ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2017: 
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I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4) 2 097 704,55 tis. Kč 

z toho: tř. 1 - daňové příjmy 988 284,84 tis. Kč 

 

tř. 2 - nedaňové příjmy 48 686,33 tis. Kč 

 

tř. 3 - kapitálové příjmy 14 300,00 tis. Kč 

 

tř. 4 - přijaté transfery 1 046 433,38 tis. Kč 

    II. Výdaje celkem (a> + b>) 2 378 869,58 tis. Kč 

a) výdaje organizačních jednotek MMH 2 016 177,84 tis. Kč 

z toho: odbor životního prostředí 876,62 tis. Kč 

 

odbor školství a kultury 19 888,54 tis. Kč 

 

odbor územního rozvoje 219,70 tis. Kč 

 

odbor organizační 236 898,70 tis. Kč 

 

odbor sociálních věcí 6 309,03 tis. Kč 

 

odbor komunálních služeb 294 110,94 tis. Kč 

 

odbor správy a rozvoje majetku  604 609,29 tis. Kč 

 

Městská policie Havířov 80 805,30 tis. Kč 

 

ekonomický odbor 763 148,32 tis. Kč 

 

odbor kancelář primátora 9 311,40 tis. Kč 

    b) příspěvky organizacím 362 691,74 tis. Kč 

z toho: MŠ Balzacova 1 785,48 tis. Kč 

 

MŠ "U kamarádů" (Čelakovského) 1 102,74 tis. Kč 

 

MŠ ČSA 1 053,64 tis. Kč 

 

MŠ E. Holuba 1 021,60 tis. Kč 

 

MŠ Horymírova 1 322,92 tis. Kč 

 

MŠ Kosmonautů 472,70 tis. Kč 

 

MŠ Lípová 2 019,77 tis. Kč 

 

MŠ Mládí 1 372,02 tis. Kč 

 

MŠ Moravská 2 478,82 tis. Kč 

 

MŠ Okružní 1 157,86 tis. Kč 

 

MŠ Petřvaldská 3 296,17 tis. Kč 

 

MŠ Přímá 1 307,67 tis. Kč 

 

MŠ Puškinova 1 415,51 tis. Kč 

 

MŠ Radniční 1 302,03 tis. Kč 

 

MŠ Resslova 861,40 tis. Kč 

 

MŠ Sukova 1 196,78 tis. Kč 

 

MŠ Švabinského 1 010,44 tis. Kč 

 

MŠ U Jeslí 1 260,41 tis. Kč 

 

MŠ U Stromovky 1 159,67 tis. Kč 

 

MŠ U Topolů 932,94 tis. Kč 

 

ZŠ 1. Máje 6 052,42 tis. Kč 

 

ZŠ F. Hrubína 3 635,74 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Frýdecká 4 701,59 tis. Kč 

 

ZŠ Gen. Svobody 4 983,03 tis. Kč 

 

ZŠ Gorkého 4 078,96 tis. Kč 

 

ZŠ Jarošova 2 974,50 tis. Kč 

 

ZŠ K. Světlé 3 554,93 tis. Kč 

 

ZŠ Kpt. Jasioka 3 385,20 tis. Kč 



 
USNESENÍ  

ze 80. schůze Rady města Havířova 
konané dne 17.01.2018 

36 

 

ZŠ M. Kudeříkové 4 559,91 tis. Kč 

 

ZŠ M. Pujmanové 4 229,96 tis. Kč 

 

ZŠ Mládežnická 4 298,03 tis. Kč 

 

ZŠ Moravská 6 579,22 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Na Nábřeží 7 495,50 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Selská 2 617,10 tis. Kč 

 

ZŠ Školní 3 194,06 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Zelená 1 678,88 tis. Kč 

 

ZŠ Žákovská 4 707,22 tis. Kč 

 

ASTERIX - středisko volného času Havířov 2 707,40 tis. Kč 

 

Domov seniorů Havířov 49 205,06 tis. Kč 

 

Městská knihovna Havířov 20 608,48 tis. Kč 

 

Městské kulturní středisko Havířov 39 986,23 tis. Kč 

 

SANTÉ - Centrum ambulantních a pobytových 

sociálních služeb Havířov 

17 771,30 tis. Kč 

 

Sociální služby města Havířova 45 721,65 tis. Kč 

 

Správa sportovních a rekreačních zařízení 

Havířov 

33 898,80 tis. Kč 

 

Ostatní dotace a dary 52 536,00 tis. Kč 

    III. Financování celkem +281 165,03 tis. Kč 

z toho: dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (úvěry) +160 000,00 tis. Kč 

 

splátky jistin úvěrů -94 335,00 tis. Kč 

 

změna stavu na bankovních účtech +215 500,03 tis. Kč 

 

 

4038/80RM/2018 - Návrh úprav rozpočtu I. na rok 2018 – rozpočtová opatření č. 1. – 5.______  

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova 

schválit 

a) rozpočtová opatření č. 1. – 5., dle důvodové zprávy 

b) na základě rozpočtových opatření č. 1. – 5. tyto nové závazné ukazatele 

rozpočtu města Havířova na rok 2018: 

I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4) 1 960 980,29 tis. Kč 

z toho: tř. 1 - daňové příjmy 1 051 641,00 tis. Kč 

 
tř. 2 - nedaňové příjmy 26 143,00 tis. Kč 

 
tř. 3 - kapitálové příjmy 2 450,00 tis. Kč 

 
tř. 4 - přijaté transfery 880 746,29 tis. Kč 

    II. Výdaje celkem (a> + b>) 2 062 392,19 tis. Kč 

a) výdaje organizačních jednotek MMH 1 757 999,19 tis. Kč 

z toho: odbor životního prostředí 1 027,73 tis. Kč 

 
odbor školství a kultury 22 372,00 tis. Kč 

 
odbor územního rozvoje 401 109,00 tis. Kč 

 
odbor organizační 254 419,36 tis. Kč 
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odbor sociálních věcí 5 825,00 tis. Kč 

 
odbor komunálních služeb 290 000,00 tis. Kč 

 
Městská policie Havířov 86 761,00 tis. Kč 

 
ekonomický odbor 671 942,20 tis. Kč 

 
odbor kancelář primátora 24 542,90 tis. Kč 

b) příspěvky organizacím 304 393,00 tis. Kč 
z toho: MŠ Balzacova 1 953,00 tis. Kč 

 
MŠ "U kamarádů" (Čelakovského) 910,00 tis. Kč 

 
MŠ ČSA 908,00 tis. Kč 

 
MŠ E. Holuba 1 070,00 tis. Kč 

 
MŠ Horymírova 1 060,00 tis. Kč 

 
MŠ Lípová 1 450,00 tis. Kč 

 
MŠ Mládí 1 090,00 tis. Kč 

 
MŠ Moravská 1 946,00 tis. Kč 

 
MŠ Okružní 864,00 tis. Kč 

 
MŠ Petřvaldská 2 690,00 tis. Kč 

 
MŠ Přímá 1 000,00 tis. Kč 

 
MŠ Puškinova 1 089,00 tis. Kč 

 
MŠ Radniční 1 935,00 tis. Kč 

 
MŠ Resslova 0,00 tis. Kč 

 
MŠ Sukova 872,00 tis. Kč 

 
MŠ Švabinského 715,00 tis. Kč 

 
MŠ U Jeslí 905,00 tis. Kč 

 
MŠ U Stromovky 1 010,00 tis. Kč 

 
MŠ U Topolů 700,00 tis. Kč 

 
ZŠ 1. Máje 3 886,00 tis. Kč 

 
ZŠ F. Hrubína 3 003,00 tis. Kč 

 
ZŠ a MŠ Frýdecká 3 456,00 tis. Kč 

 
ZŠ Gen. Svobody 3 822,00 tis. Kč 

 
ZŠ Gorkého 3 450,00 tis. Kč 

 
ZŠ Jarošova 2 668,00 tis. Kč 

 
ZŠ K. Světlé 2 843,00 tis. Kč 

 
ZŠ Kpt. Jasioka 2 792,00 tis. Kč 

 
ZŠ M. Kudeříkové 3 895,00 tis. Kč 

 
ZŠ M. Pujmanové 3 612,00 tis. Kč 

 
ZŠ Mládežnická 3 461,00 tis. Kč 

 
ZŠ Moravská 5 721,00 tis. Kč 

 
ZŠ a MŠ Na Nábřeží 5 867,00 tis. Kč 

 
ZŠ a MŠ Selská 924,00 tis. Kč 

 
ZŠ Školní 2 714,00 tis. Kč 

 
ZŠ a MŠ Zelená 1 052,00 tis. Kč 

 
ZŠ Žákovská 3 933,00 tis. Kč 

 
ASTERIX - středisko volného času Havířov 2 857,00 tis. Kč 

 
Domov seniorů Havířov 27 000,00 tis. Kč 

 
Městská knihovna Havířov 22 160,00 tis. Kč 

 
Městské kulturní středisko Havířov 39 220,00 tis. Kč 

 

SANTÉ - Centrum ambulantních a pobytových 
sociálních služeb Havířov 

9 449,00 tis. Kč 

 
Sociální služby města Havířova 44 831,00 tis. Kč 
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Správa sportovních a rekreačních zařízení 
Havířov 

35 310,00 tis. Kč 

 
Ostatní dotace a dary 44 300,00 tis. Kč 

    III. Financování celkem +101 411,90 tis. Kč 

z toho: dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 0,00 tis. Kč 

 
splátky jistin úvěrů -105 000,00 tis. Kč 

 
změna stavu na bankovních účtech +206 411,90 tis. Kč 

 

 

4039/80RM/2018 - Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace města Havířova  
na období let 2019 a 2020 – aktualizace______________________________ 
  
Rada města Havířova 

 

s  c h v a l u j e  
 
aktualizovaný střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace města 
Havířova, a to Mateřské školy Havířov – Město Radniční 7/619,  
IČO: 61988715 na období let 2019 a 2020, dle důvodové zprávy a přílohy 

 

d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí 
aktualizovaný střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace města 
Havířova, a to Mateřské školy Havířov – Město Radniční 7/619,  
IČO: 61988715 na období let 2019 a 2020, dle důvodové zprávy a přílohy 

 

 
4040/80RM/2018 - 5. úprava odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2017_______ 

 
Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 
 
5. úpravu odpisových plánů na rok 2017 příspěvkových organizací zřízených 
městem Havířovem, dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě a příloze 
materiálu, kdy celková výše odpisů po této úpravě činí 46 647 336,50 Kč 

 

 

4041/80RM/2018 - Odpisové plány příspěvkových organizací na rok 2018_________________       

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

odpisové plány na rok 2018 příspěvkových organizací zřízených městem 

Havířovem, dle návrhů uvedených v důvodové zprávě, kdy jejich souhrnná 

výše odpisů činí 46 052 872,21 Kč.  
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4042/80RM/2018 - Projektová dokumentace pro stavbu č. 15008 „Přednádražní prostor  
Havířov“ - uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě č. 54/OSRM/2016__________ 
 
Rada města Havířova 
 
 s c h v a l u j e  

 
1. rozdělení předmětu smlouvy o dílo a o výkonu autorského dozoru  

č. 54/OSRM/2016 (dále jen „smlouva“) tak, že po vydání pravomocného 
územního rozhodnutí stavby č. 15008 „Přednádražní prostor Havířov“ bude 
další plnění rozděleno na dvě části, tj. zpracování dalších příslušných 
dokumentací a související činnosti a výkon autorského dozoru v rozsahu 
sjednaném ve smlouvě samostatně pro část „Parkoviště za bytovým věžovým 
domem“ a samostatně pro zbývající část 

 
2. termíny plnění pro část „Parkoviště za bytovým věžovým domem“ takto: 

- doručení návrhu dokumentace pro získání pravomocného stavebního  
povolení (DSP) do 4 kalendářních týdnů ode dne vydání pravomocného 
územního rozhodnutí 

- doručení pravomocného stavebního (SP) povolení do 9 kalendářních týdnů  
ode dne doručení písemného pokynu objednatele k zahájení prací na 
službách pro vydání stavebního povolení 

- vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS)  
do 4 kalendářních týdnů ode dne doručení písemného pokynu objednatele  
k zahájení prací na této dokumentace (pro zbývající část zůstávají termíny 
sjednané ve smlouvě) 

 
3. s ohledem na body 1. a 2. zvýšení ceny díla o 190 000,- Kč bez DPH  

(229 900,- Kč včetně DPH), kterou je zhotovitel oprávněn jednorázově 
vyfakturovat po předání DSP, SP a DPS části „Parkoviště za bytovým 
věžovým domem“, přičemž platební podmínky budou shodné s ujednáními 
uvedenými v článku VI odst. 3 bod 3.3. smlouvy (výše ceny zbývající části  
a platební podmínky budou probíhat dle stávajících ujednání ve smlouvě) 

 
4. uzavření Dodatku č. 2 ke  smlouvě se společností DaF - PROJEKT s.r.o.,  

Hornopolní 131/12, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 25905813, dle 
bodu 1. až 3. tohoto usnesení 

 
p o v ě ř u j e 

 
náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem Dodatku č. 2 
ke smlouvě se společností DaF - PROJEKT s.r.o., Hornopolní 131/12, 702 00 
Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 25905813 

 
u k l á d á 

 
předložit k podpisu Dodatek č. 2 ke smlouvě   
 

Z: vedoucí OÚR 
T: 01/2018 
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4043/80RM/2018 - „VZ/198/OSRM/16 – „Rekonstrukce střechy SD RENETA“ (číslo stavby 

17031) – uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 615/OSRM/2017_____ 

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

1. změnu termínu plnění v Článku VI odst. 1. Smlouvy o dílo  

č. 615/OSRM/2017, ve znění dodatku č. 1 pod č. 891/OÚR/D1/17  

ze dne 14. 11. 2017, a to prodloužení o 24 kalendářních dnů 

2. uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 615/OSRM/2017 na provedení 

stavby „Rekonstrukce střechy SD RENETA v rozsahu bodu 1 tohoto 

usnesení se společností VDS, spol. s.r.o., Kotková 271/6, 703 00 Ostrava - 

Vítkovice, IČ: 45194980 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem Dodatku č. 2  

ke Smlouvě o dílo č. 615/OSRM/2017 ze dne 22. 8. 2017 

 

u k l á d á 

 

předložit k podpisu Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 615/OSRM/2017  

ze dne 22. 8. 2017 

  Z: vedoucí OÚR 

          T: 2/2018 

 

 

4044/80RM/2018 - Stavba č. 17026 Parkoviště na ul. Stavbařská - zahájení 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 

   „Parkoviště na ul. Stavbařská“ (stavba č. 17026) 

 

2. následné veřejné zakázky (opce):  ne  

    rozdělení veřejné zakázky na části:  ne 

 

3. dílčí plnění (fakturace):   ano (měsíční) 

    poskytnutí zálohy:    ne 

    čerpání dotace:    ne 

    přenesená daňová povinnost:   ne 

 

4. druh zadávacího řízení:  zjednodušené podlimitní řízení  

 

5. zadávací lhůtu:    120 dnů 

 

6. výši požadované jistoty:   150.000 Kč  

 

7. varianty nabídky:    ne 
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8. dobu realizace veřejné zakázky:  

předpokládané zahájení:   druhá polovina dubna 2018  

(účinnost smlouvy) 

termín ukončení:  nejpozději do 120 kalendářních  

dnů ode dne účinnosti smlouvy  

(zveřejnění smlouvy v registru  

smluv) 

  

9. kritérium hodnocení:    nejnižší nabídková cena v Kč  

včetně DPH (váha 100%) 

 

10. základní způsobilost dodavatele v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona  

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon“), doklady dle ust. § 75 zákona  

 

11. profesní způsobilost:  

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence dodavatele,  

pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje 

- doklad o oprávnění k podnikání dodavatele v rozsahu odpovídajícímu  

předmětu veřejné zakázky, a to „Provádění staveb, jejich změn  

a odstraňování“ a „Výkon zeměměřických činností“ 

 

12. technickou kvalifikaci:  

- seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením  

zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a 

dokončení nejvýznamnějších stavebních prací v seznamu uvedených, 

přičemž dodavatel splní danou kvalifikaci, pokud prokáže poskytnutí min.: 

a) 2  zakázek, přičemž předmětem každé byla rekonstrukce nebo výstavba  

komunikace pro motorová vozidla v minimální hodnotě 3.000.000 Kč 

bez DPH / tyto stavební práce na 1 zakázce.  

b) 1 zakázky, jejímž předmětem byla rekonstrukce nebo výstavba  

chodníku popř. parkovacích stání ze zámkové dlažby v minimální 

hodnotě 1.000.000 Kč bez DPH / tyto stavební práce na 1 zakázce. 

(poskytnutí stavebních prací požadovaných v písm. a) a b) je možno 

prokázat i společně stejnou zakázkou) 

 

-  seznam osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky,  

v tomto složení: 

a) stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího, z nichž vždy alespoň jeden  

musí vykonávat odborné vedení provádění stavby, 

b) osoba ověřující výsledky zeměměřických činností (touto osobou může  

být i stavbyvedoucí nebo zástupce stavbyvedoucího) 

 

- osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci stavbyvedoucího a zástupce  

stavbyvedoucího: 

a)  osvědčení o autorizaci nebo o registraci usazené či hostující osoby  

v oboru dopravní stavby nebo dopravní stavby, specializace nekolejová 

doprava,  

b) vykonávání funkce stavbyvedoucího u minimálně 1 dokončené  

zakázky, přičemž předmětem byla rekonstrukce nebo výstavba 

komunikace pro motorová vozidla v minimální hodnotě 3.000.000 Kč 

bez DPH / tyto stavební práce na 1 zakázce, 
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c) vykonávání funkce stavbyvedoucího u minimálně 1 dokončené  
zakázky, přičemž předmětem byla rekonstrukce nebo výstavba 
chodníku popř. parkovacích stání ze zámkové dlažby v minimální 
hodnotě 1.000.000 Kč bez DPH / tyto stavební práce na 1 zakázce. 
(požadované stavební práce je možno prokázat i společně stejnou 
zakázkou) 

 
- osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osoby ověřující výsledky  
zeměměřických činností: 
úřední oprávnění podle ust. § 13 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 200/1994 
Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících  
s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů  

 
13. podmínky zadávacího řízení:      

- předložení seznamu poddodavatelů dle ust. § 105 odst. 1 písm. b) zákona  
v nabídce 

- jako podmínku uzavření smlouvy dle ust. § 104 odst. 1 písm. e) zákona  
předložení: 
a) dokladů dle ust. § 75 zákona prokazujících základní způsobilost  

poddodavatelů dodavatele v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona  
b) výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence  

poddodavatelů dodavatele, pokud jiný právní předpis zápis do takové 
evidence vyžaduje 

c) dokladu o oprávnění k podnikání poddodavatelů dodavatele v rozsahu  
odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, na jakém se bude 
poddodavatel podílet, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění 
vyžadují 

d) pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu s pojistným plněním  
v minimální výši 10.000.000 Kč a s maximální spoluúčastí 50.000 Kč 

e) informace o tom, zda je vybraný dodavatel malý či střední podnik, jak je  
uvedeno v doporučení Komise 2003/361/ES 

 
14. podmínky realizace:      

- záruka za jakost celého díla 60 měsíců 
- předložení bankovní záruky k zajištění plnění povinností dodavatele  
v záruční době ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH nejpozději v den 
doručení písemné výzvy dodavatele zadavateli k převzetí dokončeného díla 

 
15. složení komise dle bodu 15. důvodové zprávy  

 
16. odeslání výzvy k podání nabídky dodavatelům uvedeným v bodu  

16. důvodové zprávy 
 

p o v ě ř u j e  
 
1. komisi otevíráním obálek, hodnocením nabídek, posouzením nabídky či  

nabídek, zda splňují podmínky účasti v zadávacím řízení, a posouzením 
splnění podmínek účasti vybraného dodavatele po předložení dokladů podle 
ust. § 122 zákona 

 
2. náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem dokumentů  

týkajících se předmětného zadávacího řízení 
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4045/80RM/2018 - Stavba číslo 10024 - „Modernizace MSH Havířov – II. etapa, 2. část“  

– uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 720/OSRM/2017___________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e   
 

1. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 720/OSRM/2017 dle Článku III  

a Přílohy č. 1 této SOD o dodatečné stavební práce za cenu 448.833,75 Kč 

bez DPH (543.088,84 Kč včetně DPH) v rozsahu Přílohy č. 1 

 

2. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 720/OSRM/2017 dle Článku III  

a Přílohy č. 1 této SOD stavebních prací za cenu -344.128,58 Kč bez DPH  

(-416.395,58 Kč včetně DPH) v rozsahu Přílohy č. 1 

 

3. změny položkového rozpočtu ke Smlouvě o dílo č. 720/OSRM/2017 

 související s bodem 1 a 2 tohoto usnesení  

 

4. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 720/OSRM/2017 na provedení  

stavby č. 10024 - „Modernizace MSH Havířov – II. etapa, 2. část“  

v rozsahu bodů 1 až 3 tohoto usnesení s dodavatelem STASEKO PLUS s.r.o., 

IČ: 258 53 473 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem Dodatku č. 1 ke 

Smlouvě o dílo č. 720/OSRM/2017 ze dne 18.09.2017 

 

u k l á d á 

 

předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 720/OSRM/2017  

ze dne 18.09.2017 

                

               Z: vedoucí OÚR 

              T: 01/2018  

 

 

4046/80RM/2018 - Smlouva o spolupráci při realizaci dlouhodobého zajištění dodávek tepelné  

energie (tepla) a teplé vody do stavby občanského vybavení č. p. 1102  

na adrese: ulice Mánesova 1, Havířov-Město__________________________  

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

uzavření smlouvy o spolupráci při realizaci dlouhodobého zajištění dodávek 

tepelné energie (tepla) a teplé vody do stavby občanského vybavení č. p. 1102 

na adrese: ulice Mánesova 1, Havířov-Město s obchodní firmou Havířovská 

teplárenská společnost, a.s., Konzumní 298/6a, 736 01 Havířov - Šumbark, 

IČO: 619 74 706 v rozsahu přílohy č. 1 
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p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy 

 

  Z: vedoucí OÚR 

  T: 02/2018 

 

 

4047/80RM/2018 - Nerealizované akce se zpracováním projektové dokumentace do roku 2015  

a odúčtování pořizovacích nákladů vybraných akcí z účetnictví města_____  

 

Rada města Havířova 

 

b e r e  n a  v ě d o m í    

 

1. seznam nerealizovaných akcí se zpracováním projektové dokumentace  

do roku 2015 dle přílohy č. 1 

2. informativní zprávu o stavu nerealizovaných akcí dle důvodové zprávy 

 

s c h v a l u j e  

 

odúčtování pořizovacích nákladů vybraných akcí z účetnictví města dle  

přílohy č. 2 

 

d o p o r u č u j e   

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit odpis pořizovacích nákladů vybraných akcí z účetnictví města  

dle přílohy č. 3 

 

u k l á d á  

 

jednou za čtyři roky předložit informativní zprávu o stavu nerealizovaných akcí  

 

          Z: vedoucí OÚR 

          T: trvale 

 

 

4048/80RM/2018 - Udělení souhlasu s přijetím darů příspěvkovými organizacemi zřízenými  

statutárním městem Havířov_______________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s ouh l as í  

 

s přijetím darů příspěvkovými organizacemi města: 

 

1. Základní škola Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 

okres Karviná (IČO: 61988600) 
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peněžitý dar ve výši 4 452 Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN, 

o.p.s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4 - Nusle (IČO: 24231509) – 

zajištění stravování pro 2 žáky školy pro šk. rok 2017/2018 (od 18. 1. 2018) 

 

2. Základní škola Havířov-Podlesí Františka Hrubína 5/1537 okres Karviná 

(IČO: 61988723) 

 

- peněžitý dar ve výši 5 000 Kč od společnosti Klub přátel školy,  

Havířov - Podlesí, z. s., Františka Hrubína 1537/5, 736 01 Havířov-Podlesí 

(IČO: 4817486) – spolufinancování autobusové dopravy na lyžařský  

výcvik žáků II. stupně v Karlově pod Pradědem v termínu od 19. 2. 2018  

do 23. 2. 2018 

 

- peněžitý dar ve výši 1 000 Kč od společnosti GASCONTROL, společnost  

s r.o., Nový Svět 1407//59a, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá  

(IČO: 46578021) – nákup potřeb pro zpestření výuky žáků 

 

 

4049/80RM/2018 - Jmenování členů školské rady základních škol, kde zřizovatelem  

je statutární město Havířov________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

ukončení výkonu funkce člena školské rady z důvodu uplynutí funkčního 

období: 

 

pana Zbyňka Šenkýře při základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola 

Havířov -  Město 1. máje 10a okres Karviná, příspěvková organizace ke dni  

5. 2. 2018 

   

paní Lenky Sendžové při základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola 

Havířov - Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná ke dni 5. 2. 2018 

 

pana Ing. Bohuslava Murase při základní škole, jejíž činnost vykonává Základní 

škola a Mateřská škola Havířov - Bludovice Frýdecká, příspěvková organizace 

ke dni 5. 2. 2018 

 

paní Moniky Uhrové a pana Tomáše Horáka při základní škole, jejíž činnost 

vykonává Základní škola Havířov - Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres 

Karviná ke dni 5. 2. 2018 

 

pana Jana Majerika při základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola 

Havířov - Město Gorkého 1/329 okres Karviná ke dni 5. 2. 2018 

 

paní Šárky Plawné a pana JUDr. Bronislava Bujoka při základní škole, jejíž 

činnost vykonává Základní škola Havířov - Šumbark Jarošova 33/851 okres 

Karviná, příspěvková organizace ke dni 5. 2. 2018 
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paní Jarmily Brodové a pana Martina Taussiga při základní škole, jejíž činnost 
vykonává Základní škola Havířov - Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná ke 
dni 5. 2. 2018 
 
pana Kamila Křenka při základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola 
Kapitána Jasioka Havířov - Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná  
ke dni 5. 2. 2018 
 
paní Jany Majerikové a pana Ing. Petra Špoka při základní škole, jejíž činnost 
vykonává Základní škola Havířov - Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, 
příspěvková organizace ke dni 5. 2. 2018 
 
paní Bc. Lenky Smolíkové Gabzdylové při základní škole, jejíž činnost 
vykonává Základní škola Havířov - Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres 
Karviná ke dni 5. 2. 2018 
 
paní Blanky Weissové při základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola 
Havířov - Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná, příspěvková organizace 
ke dni 5. 2. 2018 
 
paní Mgr. Rudolfy Treichelové při základní škole, jejíž činnost vykonává 
Základní škola Havířov - Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, 
příspěvková organizace ke dni 5. 2. 2018 
 
paní Pavly Hájkové při základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola  
a Mateřská škola Havířov - Město Na Nábřeží, příspěvková organizace  
ke dni 5. 2. 2018 
 
pana Mgr. Radka Kupczaka při základní škole, jejíž činnost vykonává Základní 
škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Havířov - Bludovice 
Selská, příspěvková organizace ke dni 5. 2. 2018 
 
paní Mgr. Jany Feberové při základní škole, jejíž činnost vykonává Základní 
škola Havířov - Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková organizace 
ke dni 5. 2. 2018 
 
pana Vojtěcha Kozáka a pana Jaroslava Jeziorskieho při základní škole, jejíž 
činnost vykonává Základní škola Havířov -  Město Žákovská 1/1006 okres 
Karviná ke dni 5. 2. 2018 
 

j m e n u j e 

 
pana Zbyňka Šenkýře, bytem ul. ………………………………, členem školské 
rady při základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola Havířov – Město 
1. máje 10a okres Karviná, příspěvková organizace ke dni 6. 2. 2018 
 
pana Ing. Jakuba Dobosze, bytem ul. ………………………………, členem 
školské rady při základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola Havířov  
- Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná ke dni 6. 2. 2018 
 
pana Ing. Bohuslava Murase, bytem ul. ………………………………, členem 
školské rady při základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola  
a Mateřská škola Havířov – Bludovice Frýdecká, příspěvková organizace  
ke dni 6. 2. 2018 
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paní Janu Bělicovou, bytem ul. ………………………………a pana Tomáše 
Horáka, bytem ul. ………………………………, členem školské rady při 
základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola   
Havířov  -  Šumbark  Gen.  Svobody 16/284 okres Karviná ke dni 6. 2. 2018 
 
paní Mgr. Dagmar Kotajnou, bytem ul. ………………………………, členem 
školské rady při základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola Havířov 
– Město Gorkého 1/329 okres Karviná ke dni 6. 2. 2018 
 
paní Šárku Plawnou, bytem ul. ………………………………a pana Karla 
Ďurkáče, bytem ul. ………………………………, členem školské rady při 
základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola Havířov - Šumbark 
Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace ke dni 6. 2. 2018 
 
paní Veroniku Putkovou,  DiS., bytem ul. ………………………………, 
členem školské rady při základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola 
Havířov - Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná ke dni 6. 2. 2018 
 

pana Marka Světničku, DiS., bytem ul. Čelakovského 10, Havířov-Podlesí,  

členem školské rady při základní škole, jejíž činnost vykonává Základní  

škola Havířov - Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná ke dni 6. 2. 2018 
 
pana Kamila Křenka, bytem ul. ………………………………, členem školské 
rady při základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola Kapitána Jasioka  
Havířov - Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná ke dni 6. 2. 2018 
 

paní Janu Majerikovou, bytem ul. ………………………………a pana Tomáše 

Palouška, bytem ul. ………………………………, členem školské rady při 

základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola Havířov - Město M. 

Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková organizace ke dni 6. 2. 2018 

 

paní Bc.  Lenku Smolíkovou Gabzdylovou, bytem ul. ………………………, 

členem školské rady při základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola 

Havířov - Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná ke dni 6. 2. 2018 

 

paní Blanku Weissovou, bytem ul. ………………………………, členem 

školské rady při základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola  

Havířov - Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná, příspěvková organizace 

ke dni 6. 2. 2018 

 

pana Ing. Bohuslava Niemiece, bytem ul. ………………………………, 

členem školské rady při základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola 

Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace ke 

dni 6. 2. 2018 

 

pana Jana Dostála, bytem ul. ………………………………, členem školské 

rady při základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola 

Havířov - Město Na Nábřeží, příspěvková organizace ke dni 6. 2. 2018 

 

pana Vladislava  Josieka, bytem ul. ………………………………, členem 

školské rady při základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a 

Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Havířov - Bludovice Selská, 

příspěvková organizace ke dni 6. 2. 2018 
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paní Mgr. Janu Feberovou, bytem ul. ………………………………, členem 

školské rady při základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola  

Havířov - Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková organizace  

ke dni 6. 2. 2018 

 

paní  Bc.  Alenu Zedníkovou, bytem ul. ………………………… 

a pana Jaroslava Jeziorskieho, bytem ul. …………………………, členem 

školské rady při základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola  

Havířov -  Město Žákovská 1/1006 okres Karviná ke dni 6. 2. 2018 

 

p o v ě ř u j e 

 

primátorku statutárního města podpisem jmenovacích dekretů 

 

u k l á d á 

 

1. informovat základní školu o nově jmenovaném členovi školské rady 

2. předat jmenovací dekret novému členovi školské rady  

         

Z: zástupce  

     vedoucího OŠK 

                                                                                     T: únor 2018 

 

 

4050/80RM/2018 - Jmenování členů konkurzní komise pro konkurzní řízení na vedoucí  

pracovní místo ředitele ZŠ F. Hrubína_______________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

j m e n u j e 

 

konkurzní komisi pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele 

Základní školy Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná,  

IČO: 61988723 takto: 

 

Předsedkyně:    

Mgr. Jana Feberová    primátorka města, zástupce zřizovatele 

Další členové:  

Bc. Alena Zedníková  náměstkyně primátorky pro sociální 

rozvoj, zástupce zřizovatele  

PaedDr. Stanislava Šmídová  zástupce Krajského úřadu 

Moravskoslezského kraje 

Mgr. Igor Zaťko    odborník v oblasti státní správy 

Mgr. Petra Koneszová    pedagogický pracovník základní školy 

Mgr. Jana Franková    školní inspektorka České školní inspekce  

Ing. Eva Šillerová    členka školské rady 

Odborníci s hlasem poradním:  

Ing. Bohuslav Niemiec       radní statutárního města Havířov 

Ing. Mgr. Jindřich Honěk předseda školské komise Rady města 

Havířova  
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p o v ě ř u j e 

 

podpisem jmenovacích dekretů členů konkurzní komise Mgr. Janu Feberovou, 

primátorku města 

 

u k l á d á 

 

učinit úkony k zahájení činnosti konkurzní komise v souvislosti s obsazením 

vedoucího pracovního místa ředitele dotčené základní školy bezodkladně po 

jejím jmenování. 

Z: zástupce   

     vedoucího OŠK 

          T: leden 2018  

  

 

4051/80RM/2018 - Schválení poskytnutí peněžitého daru – dárce s mimořádným počtem  

odběrů krve_____________________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

poskytnutí peněžitého daru z výdajové části OJ 10 – Ostatní dotace a dary, 

oblasti zdravotnictví, rozpočtu statutárního města Havířova na rok 2018, ve výši 

10 000 Kč panu Osvaldu Valáškovi, nar. 6. 2. 1953, bytem ……………………, 

za mimořádně vysoký počet bezpříspěvkových odběrů dárce krve v počtu 507 

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstkyni pro sociální rozvoj podpisem darovací smlouvy na poskytnutí 

peněžitého daru panu Osvaldu Valáškovi  

Z: zástupce  

     vedoucího OŠK 

T: leden 2018 

 

 

4052/80RM/2018 - Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví školské obvody mateřských  

škol zřízených statutárním městem Havířov__________________________  

 

Rada města Havířova   

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova vydat 

Obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol 

zřízených statutárním městem Havířov, ve znění přílohy č. 1 
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4053/80RM/2018 - Ocenění pedagogických pracovníků, žáků a kolektivů__________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u je   

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit 

I.  

udělení ocenění pedagogickým pracovníkům v kategorii „Pedagogický 

pracovník školy a školského zařízení“ dle přílohy č. 1 v pořadí: 

 

1. Mgr. Zuzana Kowalová, Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329  

okres Karviná 

      

2. Mgr. Gabriela Němcová, Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814  

okres Karviná, příspěvková organizace  

   

3. Mgr. Alena Adamková, Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková  

organizace  

     

4. Mgr. Břetislav Holesz, Základní škola a Mateřská škola Havířov-Město  

Na Nábřeží, příspěvková organizace 

     

5. Mgr. Marie Darebníková, statutární zástupce ředitele Základní školy  

Havířov-Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná 

6. Mgr. Petr Choma, statutární zástupce ředitele Základní školy Havířov-Město 

 M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková organizace 

 

7. Mgr. Jiří Okrouhlý Ph.D., Střední průmyslová škola stavební, Havířov,  

příspěvková organizace     

 

8. Mgr. Eliška Tomíčková, ředitelka Základní školy Havířov-Šumbark,  

Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace 

 

9. p. Magdalena Švábová, Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Havířov,  

příspěvková organizace 

 

10. PaedDr. Dagmar Fárková, Střední škola technických oborů,  

Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace 

  

II.  

udělení ocenění žákům v kategorii „Žák základní školy“ dle přílohy č. 2 

v pořadí: 

1. Robert Gemrot, Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2,  

příspěvková organizace 

2. Milan Kolář, Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace 

3. Karolína Kozlová, Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace 

4. Marek Trecha, Základní škola Havířov-Šumbark, Moravská 29/497  

okres Karviná, příspěvková organizace  
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III.  

udělení ocenění žákům v kategorii „Žák střední školy“ dle přílohy č. 2 v pořadí: 

1. Šimon Karch, Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2,  

příspěvková organizace  

2. Evžen Wybitul, Gymnázium, Havířov-Podlesí příspěvková organizace 

3. Matyáš Zima, Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace  

 

IV.  

udělení ocenění v kategorii „Kolektiv základní školy, víceletého gymnázia“  

dle přílohy č. 2 v pořadí: 

1. Jiří Nykl, Karolína Gracová, Dominik Šafrata, Kristýna Ewa Grzelińská,  

Vanesa Marija Grzelińská, Miroslav Pokuta, Hana Sihelská, Jan Šušla, 

Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková 

organizace  

2. Barbora Gavendová, Robert Gemrot, Matěj Malysa, Petr Šulc, Gymnázium, 

Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace  

uložit zaslání oznámení o ocenění školám, oceněným pedagogickým 

pracovníkům, žákům, kolektivům a informování veřejnosti o udělení ocenění  

          

 

4054/80RM/2018 - Udělení ocenění a Ceny města Havířova za rok 2017___________________ 

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit  

1. udělení ocenění městem Havířov v těchto oblastech a kategoriích: 

a) Sociální a zdravotní oblast – kategorie: 

- „Osobnost v sociální nebo zdravotní oblasti“ 

1) MUDr. Milan Juchelka 

- jmenovaný obdrží ocenění za celoživotní práci v oboru anesteziologie,  

resuscitace a intenzivní medicíny a významný přínos k jejich rozvoji 

2) Anna Kožinová 

- jmenovaná obdrží ocenění za dlouhodobou obětavou pomoc nevidomým  

a slabozrakým v Havířově a okolí, aktivizaci členů, předávání vlastních 

zkušeností a inspiraci vlastním příkladem 

3) František Novotný 

- jmenovaný obdrží ocenění za dlouhodobý přínos v oblasti prevence a  

léčby drogových závislostí mládeže i dospělých 

- „Kolektiv v sociální nebo zdravotní oblasti“  

1) Kolektiv pracovníků Respitní péče Sociálních služeb města Havířova 

- jmenovaný kolektiv obdrží ocenění za dlouhodobé poskytování  

nadstandardní péče seniorům a osobám se zdravotním postižením 

a podporu rozšíření této služby  do dalších měst 

2) Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, oblastní odbočka  

Havířov 

- jmenovaný kolektiv obdrží ocenění za podporu sdružování a péči o  

osoby zrakově postižené napomáhající jejich integraci do společnosti 
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b) Kulturní oblast – kategorie: 
-„Osobnost kultury“ 
1) Ladislav Borkovský 

- jmenovaný obdrží ocenění za celoživotní úspěšnou tvorbu v oboru  
kresba a reprezentaci města 

2) akad. sochař Václav Fidrich 
- jmenovaný obdrží ocenění za celoživotní úspěšnou tvorbu v sochařském  
oboru a umělecké obohacení města i kraje 

3) Mgr. Milada Kaďůrková 
- jmenovaná obdrží ocenění za dlouholetý přínos v kulturní oblasti  
ve městě Havířově 

 
- „Kolektiv“  
Místní skupina PZKO v Havířově-Bludovicích 
- jmenovaný kolektiv obdrží ocenění za bohatou kulturní činnost  
a dlouhodobý podíl na rozvoji kulturního dění ve městě 

 
- „Talent“  
1) Marek Chmiel, klasická kytara 

- jmenovaný obdrží ocenění za dosažení vynikajících výsledků  
v celostátní soutěži a vzornou reprezentaci města Havířova 

2) Josef Štefl, Josef Novák, Šimon Karch, film 
- jmenovaní obdrží ocenění za obohacení kulturního života ve městě a  
propagaci města v rámci kraje 

 
c) Oblast volnočasových aktivit – kategorie: 

- „Ocenění za  dlouhodobou práci s dětmi a mládeží“ 
1) Dušan Bernatík 

- jmenovaný obdrží ocenění za dlouhodobou nezištnou práci  
s dětmi a mládeží 

2) Bořivoj Holub 
- jmenovaný obdrží ocenění za rozvoj skautingu ve městě a celoživotní  
záslužnou práci s dětmi a mládeží v rámci havířovských oddílů Junáka 

 
d) Oblast ostatních společensky prospěšných aktivit: 

1) Alena Chovancová 
- jmenovaná obdrží ocenění za dlouhodobý přínos k rozvoji společenského  
života ve městě Havířově 

2) Ing. Miroslav Szop 
- jmenovaný obdrží ocenění za zásluhy o rozvoj a zachování historie  
Dolní Datyně 

 
e) Sportovní oblast - kategorie: 

- „Sportovec roku“ -  s členěním dle skupin:  
- žáci - jednotlivci 
1) David Čurilla (krasobruslení, Kraso klub Havířov, z. s.) 

- jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova  
2) Adam Janek (kick box, SK Kick Wolf Team, z. s.) 

- jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova  
na republikové i mezinárodní úrovni 

3) David Polák (box, BOX Havířov, z. s.) 
- jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova  
na republikové i mezinárodní úrovni 
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- žáci - družstvo 
Maniak aerobik Havířov (aerobik)  
 ATS - aerobik team show 
- jmenované družstvo obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci  

města Havířova  
 
- dorost - jednotlivci 
Nikolas Březina (vzpírání, Sportovní klub vzpírání Baník Havířov)  
- jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova  
na republikové i mezinárodní úrovni 

 
- dorost/kadeti - družstvo 
Sportovní klub stolního tenisu Baník Havířov, z. s. (stolní tenis)  
(Nikita Petrovová, Gabriela Štěpánová a Klára Hrabincová) 
- jmenované družstvo obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města  
Havířova  

 
- junioři - jednotlivci 
1) Eliška Adamovská (lezení a bouldering, TJ Baník Karviná, z. s.) 

- jmenovaná obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova  
na republikové i mezinárodní úrovni  

2) Petr Navrátil (karate, Sportovní klub karate Budo Havířov, z. s.) 
- jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova  
na republikové i mezinárodní úrovni  

3) Tomáš Wykret (vzpírání, Sportovní klub vzpírání Baník Havířov z. s.) 
- jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova  
na republikové i mezinárodní úrovni 
 

4) Viktor Žíla (kick box, SK Kick Wolf Team, z. s.) 
- jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova  
na republikové i mezinárodní úrovni 

 
- junioři – družstvo 
Maniak aerobik Havířov, z.s. (aerobik) 
- jmenované družstvo obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města  
Havířova na národní i mezinárodní úrovni 

 
- dospělí - jednotlivci  
1) Petra Klementová (atletika - vrh koulí, Atletický oddíl Slavia  

Havířov, z.s.) 
- jmenovaná obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova  
na republikové i mezinárodní úrovni 

2) Michaela Kohutová (kulturistika a fitness, SK LUNA Fitness  
Havířov, z. s.) 
- jmenovaná obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova  
na republikové i mezinárodní úrovni 

3) Sebastián Otisk (kulturistika a fitness, FC Karo Havířov, z. s.) 
- jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova  

4) David Pastrňák (lední hokej, Boston Bruins NHL) 
- jmenovaný obdrží ocenění za vynikající reprezentaci města Havířova  
a České republiky 

5) Kateřina Pauláthová (sjezdové lyžování, Ski club Paulát Havířov z. s.) 
- jmenovaná obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova  
na republikové i mezinárodní úrovni 
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- dospělí - družstvo 
   TJ Slovan Havířov, z. s. (florbal - oddíl florbalu - muži A) 

- jmenované družstvo obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města  
Havířova 

 
- handicapovaní sportovci 
1) Jan Bajtek (boccia, Handicap sport club Havířov, z. s.) 

- jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova  
na republikové i mezinárodní úrovni 

2) Daniel Horut (stolní tenis, Sportovní klub stolního tenisu Baník  
Havířov, z. s.) 
- jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova  
na republikové i mezinárodní úrovni 

 
- „Trenér“ 
1) Jana Bělicová, (karate, Karate Havířov, z.s.) 

- jmenovaná obdrží ocenění za dlouhodobou systematickou práci s dětmi a  
mládeží a dosahování úspěšných výsledků na republikové i mezinárodní 
úrovni 

2) Marek Franta, (karate, Sportovní klub karate Budo Havířov, z.s.) 
- jmenovaný obdrží ocenění za dlouhodobé dosahování úspěšných výsledků  
v práci se svými svěřenci na republikové i mezinárodní úrovni 

3) Lucie Gorecká, DiS., (aerobik, Maniak aerobik Havířov, z.s.) 
- jmenovaná obdrží ocenění za dlouhodobou systematickou prací s dětmi a  
mládeží a dosahování úspěšných výsledků na republikové i mezinárodní 
úrovni 

4) Jaroslav Kubíček, (box, BOX Havířov, z. s.) 
- jmenovaný obdrží ocenění za dlouhodobé dosahování úspěšných výsledků  
v práci se svými svěřenci na republikové i mezinárodní úrovni 

5) Mgr. Zuzana Raszková, (aerobik, Maniak aerobik Havířov, z.s.) 
- jmenovaná obdrží ocenění za dlouhodobou systematickou prací s dětmi  
a mládeží a dosahování úspěšných výsledků na republikové i mezinárodní 
úrovni 

 
- „Zasloužilý pracovník tělovýchovy a sportu“ 
1) Jan Daněček, (lední hokej) 

- jmenovaný obdrží ocenění za dlouholetou úspěšnou práci s mládeží a  
rozvoj havířovského hokeje 

2) František Horváth, (volejbal) 
- jmenovaný obdrží ocenění za celoživotní rozvoj havířovského volejbalu 

3) Jan Kozubík, (rugby) 
- jmenovaný obdrží ocenění za dlouholetou úspěšnou práci s mládeží  
a rozvoj havířovského rugby 

4) Bronislav Šimša, (fotbal, Městský fotbalový klub Havířov) 
- jmenovaný obdrží ocenění za celoživotní rozvoj, propagaci a reprezentaci  
havířovského fotbalu 

 
2. udělení Ceny města za rok 2017: 
 
plk. Janu Ihnatíkovi 
- za hrdinství v boji, zásluhy na osvobození Československa a šíření 
autentického historického povědomí o událostech v období 2. světové války 
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4055/80RM/2018 - Pořízení nemovité věci ZŠ a MŠ Frýdecká, Havířov – změna usnesení_____ 

 

Rada města Havířova  

 

r u š í 

 

bod 2 usnesení č. 3154/64RM/2017 ze dne 3. 5. 2017 

 

s c h v a l u j e 

 

doplnění usnesení č. 3154/64RM/2017 ze dne 3. 5. 2017 takto: 

 

„d o p o r u č u j e    

 

Zastupitelstvu města Havířova 

schválit  
1. pořízení nemovité věci do vlastnictví zřizovatele z rozpočtu příspěvkové 

organizace města Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice 

Frýdecká, příspěvková organizace (IČO 48805289) 

pískoviště v pořizovací ceně 30 893,70 Kč včetně DPH 

2. předání majetku dle bodu 1. k hospodaření dle § 27 odst. 2 písm. e) zákona  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů, příspěvkové organizaci města Základní škola a 

Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvková organizace  

(IČO 48805289) 

3. úplné znění přílohy č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace města 

Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvková 

organizace (IČO 48805289), ve znění přílohy č. 1 

uložit  

vyhotovit dodatek zřizovací listiny příspěvkové organizace města Základní 

škola a Mateřská škola Havířov – Bludovice Frýdecká, příspěvková organizace 

(IČO 48805289 v souladu s tímto usnesením 

 

Z: vedoucí OPS 

T: únor 2018“ 

 

 

4056/80RM/2018 - Pořízení nemovitých věcí MŠ Petřvaldská Havířov – změna usnesení_____ 

 

Rada města Havířova  

 

r u š í 

 

bod 2 usnesení č. 3414/67RM/2017 ze dne 28. 6. 2017 

 

s c h v a l u j e 

 

doplnění usnesení č. 3414/67RM/2017 ze dne 28. 6. 2017 takto:  

 

 

 

 



 
USNESENÍ  

ze 80. schůze Rady města Havířova 
konané dne 17.01.2018 

56 

„d o p o r u č u j e    

 

Zastupitelstvu města Havířova 

schválit  
1. pořízení nemovitých věcí do vlastnictví zřizovatele z rozpočtu příspěvkové  

organizace města Mateřská škola Havířov – Šumbark Petřvaldská 32/262 

(IČO 619 88 570): 

- souprava šplhací šestiboká v pořizovací ceně 71 625,90 Kč včetně DPH  

pro MŠ Sadová 

- síta do pískoviště v pořizovací ceně 22 970 Kč včetně DPH pro MŠ Sadová 

- pružinové houpadlo v pořizovací ceně 13 431 Kč včetně DPH pro  

MŠ Petřvaldská 

2. předání majetku dle bodu 1. k hospodaření dle § 27 odst. 2 písm. e) zákona  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů, příspěvkové organizaci města Mateřská škola Havířov – 

Šumbark Petřvaldská 32/262 (IČO 619 88 570) 

3. úplné znění přílohy č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská  

škola Havířov – Šumbark Petřvaldská 32/262 (IČO 619 88 570), ve znění 

přílohy č. 1 

uložit  

vyhotovit dodatek zřizovací listiny příspěvkové organizaci města Mateřská 

škola Havířov – Šumbark Petřvaldská 32/262 (IČO 619 88 570) v souladu 

s tímto usnesením 

Z: vedoucí OPS 

T: únor 2018“ 

 

 

4057/80RM/2018 - Pořízení nemovitých věcí MŠ Čs. armády Havířov – změna usnesení______ 

 

Rada města Havířova  

 

r u š í 

 

usnesení č. 3150/64RM/2017 ze dne 3. 5. 2017 v bodě 2 první odrážku 

 

s c h v a l u j e 

 

doplnění usnesení č. 3150/64RM/2017 ze dne 3. 5. 2017 takto: 

 

„d o p o r u č u j e    

 

Zastupitelstvu města Havířova 

schválit 
1. pořízení nemovitých věci do vlastnictví zřizovatele z rozpočtu příspěvkové  

organizace města Mateřská škola Havířov – Město Čs. armády 5/201 (IČO 

61988561) 

- písková laboratoř v pořizovací ceně 86 736,00 Kč včetně DPH, 

- zahradní domek v pořizovací ceně 70 611,33 Kč včetně DPH 

2. předání majetku dle bodu 1. k hospodaření dle § 27 odst. 2 písm. e) zákona  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů, příspěvkové organizaci města Mateřská škola Havířov – 

Město Čs. armády 5/201 (IČO 61988561) 
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3. úplné znění přílohy č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace města  

Mateřská škola Havířov – Město Čs. armády 5/201(IČO: 61988561),  

ve znění přílohy č. 1 

uložit  

vyhotovit dodatek zřizovací listiny příspěvkové organizace města Mateřská 

škola Havířov-Město Čs. armády 5/201(IČO 61988561) v souladu s tímto 

usnesením 

Z: vedoucí OPS 

T: únor 2018“ 

 

 

4058/80RM/2018 - Změna účelu poskytnutého investičního příspěvku MŠ Puškinova – změna 

usnesení________________________________________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

r u š í 

 

bod 2 usnesení č. 2219/47RM/2016 ze dne 27. 7. 2016 

 

s c h v a l u j e 

 

doplnění usnesení č. 2219/47RM/2016 ze dne 27. 7. 2016 takto: 

 

d o p o r u č u j e    

 

Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí  

změnu účelu poskytnutého investičního příspěvku na rok 2016 příspěvkové 

organizace města Mateřská škola Havířov-Město Puškinova 7a/908 

(IČO:61988707) a to takto: 

z pořízení povrchu pro dětské hřiště Smart Soft na pořízení robotu do školní 

jídelny  

 

 

4059/80RM/2018 - Pořízení nemovitých věcí MŠ E. Holuba Havířov – doplnění usnesení_____ 

 

Rada města Havířova  

 

r u š í 

 

usnesení č. 2399/50RM/2016 ze dne 5. 10. 2016 v bodě 2 druhou  

a třetí odrážku 

 

s c h v a l u j e 

 

doplnění č. 2399/50RM/2016 ze dne 5. 10. 2016 takto: 
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„d o p o r u č u j e    

 

Zastupitelstvu města Havířova 

schválit  
1. pořízení nemovitých věcí do vlastnictví zřizovatele z rozpočtu příspěvkové  

organizace města Mateřská škola Havířov-Podlesí E. Holuba 7/1403, 

příspěvková organizace 

(IČO 70958220): 

- tunel s hrazdou v pořizovací ceně 34 893 Kč včetně DPH, 

- věšák s hadicí v pořizovací ceně 27 527 Kč včetně DPH, 

- had v pořizovací ceně 13 580 Kč včetně DPH, 

- trampolína v pořizovací ceně 74 000 Kč vč. DPH, 

2. předání majetku dle bodu 1. a zahradního domku v pořizovací ceně  

48 400 Kč včetně DPH k hospodaření dle § 27 odst. 2 písm. e) zákona  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů, příspěvkové organizaci města Mateřská škola Havířov-

Podlesí E. Holuba 7/1403, příspěvková organizace (IČO 70958220) 

3. úplné znění přílohy č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace města  

Mateřská škola Havířov-Podlesí E. Holuba 7/1403, příspěvková organizace 

(IČO 70958220), ve znění přílohy č. 1 

uložit vyhotovit dodatek zřizovací listiny příspěvkové organizace města 

Mateřská škola Havířov-Podlesí E. Holuba 7/1403, příspěvková organizace  

(IČO 70958220) v souladu s tímto usnesením 

 

          Z: vedoucí OPS 

          T: únor 2018“ 

 

 

4060/80RM/2018- Zrušení části usnesení – MŠ „U kamarádů“ Havířov____________________ 

 

Rada města Havířova  

 

r u š í 

 

bod 2 usnesení č. 2238/48RM/2016 ze dne 24. 8. 2016 

 

s c h v a l u j e 

 

doplnění usnesení č. 2238/48RM/2016 ze dne 24. 8. 2016 takto: 

 

„d o p o r u č u j e    

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit  
1. předání majetku nemovité věci - vzduchové trampolíny v pořizovací  

ceně 79 935 Kč včetně DPH - k hospodaření dle § 27 odst. 2 písm. e) zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů, příspěvkové organizaci města Mateřská škola  

„U kamarádů“, Havířov-Podlesí, Čelakovského 4/1240, příspěvková 

organizace (IČO 70958289) 
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2. úplné znění přílohy č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace města   

Mateřská škola „U kamarádů“, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1240/4, 

příspěvková organizace (IČO 70958289), ve znění dle přílohy č. 1 

uložit vyhotovit dodatek zřizovací listiny příspěvkové organizace města 

Mateřská škola „U kamarádů“, Havířov-Podlesí, Čelakovského 4/1240, 

příspěvková organizace (IČO 70958289) v souladu s tímto usnesením 

 

Z: vedoucí OPS 

T: únor 2018“ 

 

 

4061/80RM/2018 - Návrh zajištění rekondičně-ozdravných pobytů a rekondičních pobytů 

v roce 2018______________________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. rekondičně-ozdravné pobyty osob se zdravotním postižením a osamělých  

seniorů  

    - podmínky účasti a organizační zajištění dle přílohy č. 1  

      s plánovaným rozpočtem ………………… 1 350 000,00 Kč 

2. rekondiční pobyty seniorů  

    - podmínky účasti a organizační zajištění dle přílohy č. 1 

      s plánovaným rozpočtem ………………….   450 000,00 Kč 

 

u k l á d á  

 

1. zajistit realizaci rekondičně-ozdravných pobytů osob se zdravotním  

postižením a osamělých seniorů   

    

Z: vedoucí OSV,    

     ředitelka SANTÉ  

T: květen  

    až listopad 2018 

 

2. zajistit realizaci rekondičních pobytů seniorů     

              

Z: vedoucí OSV  

T: květen až říjen 2018 

 

3. zajistit informovanost veřejnosti o konání rekondičně-ozdravných pobytů  

osob se zdravotním postižením, osamělých seniorů a rekondičních pobytů 

seniorů  

          Z: vedoucí OSV 

T: od února 2018 
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4062/80RM/2018 - VZ/536/ORG/17 – „Výběr pojišťovacího makléře“ – rozhodnutí  

o vyloučení uchazeče a o výběru nejvhodnější nabídky__________________  

 

Rada města Havířova 

 

v y l u č u j e 

 

ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ/536/ORG/17 - 

„Výběr pojišťovacího makléře“ uchazeče Eurovalley s.r.o., se sídlem Příkop 

838/6, 602 00 Brno-Zábrdovice, IČO: 29368324, neboť nabídka uchazeč 

obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu, která nebyla uchazečem 

zdůvodněna, jak vyplývá z přílohy č. 3 

   

r o z h o d l a  
 

- o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu  

VZ/536/ORG/17 - „Výběr pojišťovacího makléře“ od uchazeče SATUM 

CZECH s.r.o., se sídlem 702 00  Ostrava - Moravská Ostrava, Porážková 

1424/20, IČO: 25373951, s  nabídkovou cenou 39 600,-Kč bez DPH/za 48 

měsíců (47 916,- Kč vč. DPH/48 měsíců), tzn. s měsíční odměnou ve výši 

825,-Kč bez DPH (998,25,-Kč vč. DPH)  

 

- o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky malého rozsahu VZ/536/ORG/17  

- „Výběr pojišťovacího makléře“ takto:   

 

2. místo: RENOMIA, a.s., se sídlem Holandská 874/8, 639 00  Brno-Štýřice, 

IČO: 48391301, s  nabídkovou cenou 1 296 000,-Kč bez DPH/za 48 měsíců 

(1 568 160,- Kč vč. DPH), tzn. s měsíční odměnou ve výši 27 000,- Kč  

bez DPH (32 670,- Kč vč. DPH) 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu VZ/536/ORG/17 - „Výběr 

pojišťovacího makléře“ 

 

u k l á d á 

 

1. zajistit odeslání oznámení o vyloučení a o výběru nejvhodnější nabídky na  

veřejnou zakázku malého rozsahu VZ/536/ORG/17 - „Výběr pojišťovacího 

makléře“ prostřednictvím administrátora  PPE.CZ s.r.o. 

              

          Z: vedoucí ORG 

          T: 01/2018 

 

2. předložit k podpisu smlouvu na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu  

VZ/536/ORG/17 - „Výběr pojišťovacího makléře“ 

  

Z: vedoucí ORG 

          T: 01/2018 
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4063/80RM/2018 - Úklid budovy Magistrátu města Havířova – uzavření dodatků___________  

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

žádost společnosti MW-DIAS, a.s., se sídlem Stodolní 316/2, 702 00 Ostrava-

Moravská Ostrava, IČO: 25368907, na zvýšení ceny za úklidové služby na 

Magistrátu města Havířova poskytované na základě smlouvy č. 913/ORG/2007, 

smlouvy č. 243/ORG/2011 a smlouvy č. 194/ORG/2017  

 

s c h v a l u j e  

 

1. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 913/ORG/2007, kterým bude  

od 1.2.2018 z důvodu zákonného zvýšení minimální mzdy zvýšena měsíční 

paušální částka za úklidové služby o 11 046,31 Kč bez DPH (roční paušální 

částka o 132 555,72 Kč bez DPH) 

 

2. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 243/ORG/2011, kterým bude  

od 1.2.2018 z důvodu zákonného zvýšení minimální mzdy zvýšena měsíční 

paušální částka za úklidové služby o 400,20 Kč bez DPH (roční paušální 

částka o 4 802,36  Kč bez DPH) 

 

3. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 194/ORG/2017, kterým bude  

od 1.2.2018 z důvodu zákonného zvýšení minimální mzdy zvýšena měsíční 

paušální částka za úklidové služby o 647,29 Kč bez DPH (roční paušální 

částka o 7 767,50  Kč bez DPH) dle přílohy č.1 smlouvy 

 

p o v ě ř u j e 

 

1. náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem dodatku  

č. 2 ke smlouvě č. 913/ORG/2007 ze dne 28.12.2007 

 

2. vedoucí organizačního odboru podpisem dodatku č. 2 ke smlouvě  

č. 243/ORG/2011 ze dne 5.4.2011 a podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě  

č. 194/ORG/2017 ze dne 20.3.2017                  

Z: vedoucí ORG 

                                           T: leden 2018 

 

 

4064/80RM/2018 - Vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce vedoucího OŠK MMH___ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

vyhlášení výběrového řízení, v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb.,  

o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů,  

na obsazení funkce vedoucího úředníka, vedoucího odboru školství a kultury 

Magistrátu města Havířova. 
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4065/80RM/2018 - Rezignace na funkci vedoucího odboru komunálních služeb MMH_______ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e  n a  v ě d o m í 

 

1. že ke dni 31. 5. 2018 se vzdává funkce vedoucí odboru komunálních služeb 

Magistrátu města Havířova Ing. Zdena Mayerová, 

2. vyhlášení výběrového řízení, v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb.,  

o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, 

na obsazení funkce vedoucího úředníka, vedoucího odboru komunálních 

služeb Magistrátu města Havířova. 

 

 

4066/80RM/2018 - Ukončení pracovního poměru vedoucího odboru právních služeb MMH___ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e  n a  v ě d o m í 

 

1. ukončení pracovního poměru JUDr. Bohuslavy Kochové, vedoucí odboru  

právních služeb Magistrátu města Havířova, u statutárního města Havířov  

ke dni 31.3. 2018.  

2. vyhlášení výběrového řízení, v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb.,  

o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, 

na obsazení funkce vedoucího úředníka, vedoucího odboru právních služeb 

Magistrátu města Havířova. 

 

 

4067/80RM/2018 - Rozhodčí řízení o zaplacení částky 1 500 000 Kč – výběr rozhodce________  

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e  

 

rozhodce prof. JUDr. Karla Marka, CSc. za statutární město Havířov 

v rozhodčím řízení ve věci zaplacení částky 1 500 000 Kč u Rozhodčího soudu 

při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky   

 

 

4068/80RM/2018 - Uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů s Městskou realitní  

agenturou, s.r.o.__________________________________________________  

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e  

 

uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů v rámci správy domovního 

fondu statutárního města Havířova se společností Městská realitní agentura, 

s.r.o. se sídlem U Lesa 865/3a, Město, PSČ 736 01 Havířov, IČO: 64084744 

ve znění dle přílohy č. 1 
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u k l á d á  

 

1. společnosti Městská realitní agentura, s.r.o. nepožadovat po subjektech údajů  

v souvislosti s pronajímáním městských bytů či nebytových prostor rodná 

čísla a čísla občanských průkazů 

                                                                          

Z: vedoucí EO  

     MRA, s.r.o.  

T: 18.01.2018 

 

2. společnosti Městská realitní agentura, s.r.o. ukončit nejpozději k 25. 5. 2018  

zpracování rodných čísel a čísel občanských průkazů nájemců a dalších osob, 

zpracovávaných na základě mandátních smluv od roku 1997 a příkazní 

smlouvy zn. 1003/EO/2017 ze dne 28.12.2017  

 

Z: vedoucí EO  

     MRA, s.r.o.  

T: 25.05.2018 

  
3. společnosti Městská realitní agentura, s.r.o. odstranit nejpozději k 25. 5. 2018  

z elektronických databází rodná čísla a čísla občanských průkazů nájemců a 
dalších osob, zpracovávaných na základě mandátních smluv od roku 1997 a 
příkazní smlouvy zn. 1003/EO/2017 ze dne 28.12.2017  

 

Z: vedoucí EO  
     MRA, s.r.o.  

T: 25.05.2018 
 

4. společnosti Městská realitní agentura, s.r.o. upravit všechny formuláře,  
které jsou společností používány v souvislosti s pronajímáním městských 
bytů či nebytových prostor, tak, aby v nich nebyl obsažen požadavek na 
uvedení rodného čísla a čísla občanského průkazu 

 
Z: vedoucí EO  

     MRA, s.r.o.  

T: 31.01.2018 
 

 

4069/80RM/2018 - Ladislav Kodytek – dohoda o splátkách dluhu________________________    
 

Rada města Havířova 
 

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

uzavření dohody o splátkách dluhu představující náhradu škody s dlužníkem, 
bývalým zaměstnancem Ing. Ladislavem Kodytkem, bytem ………….., takto: 

 
Jistina (bez úroku z prodlení): 217 017,00 Kč 
Náklady řízení:   11 751,00 Kč 
Celkem dluh: 228 768,00 Kč 
Počet splátek:          46 měsíců 
Výše měsíční splátky:      5 000,00 Kč 
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První splátka zaplacena dne:        19.12.2017 
Poslední splátka zaplacena nejpozději dne:         20.9.2021 
Výše poslední splátky:      3 768,00 Kč  

   
   V případě nezaplacení jedné splátky nastává splatnost celého dluhu.   
   Úrok z prodlení z částky 217 017 Kč ve výši 8,05 %  ročně  od 29.4.2016  
   do zaplacení bude vyčíslen a uplatněn po zaplacení celé dlužné částky. 

 

 

4070/80RM/2018 - Informativní zpráva o výsledcích veřejnosprávních kontrol  

za 4. čtvrtletí 2017, plán kontrolní činnosti na 1. pololetí roku 2018_______ 
 
Rada města Havířova 

 
b e r e   n a   v ě d o m í 

 
1. informativní zprávu o výsledcích veřejnosprávních kontrol provedených  

ve 4. čtvrtletí roku 2017 dle přílohy č. 1, 
2. plán kontrolní činnosti na 1. pololetí roku 2018 dle přílohy č. 2. 

 

  

4071/80RM/2018 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání  

dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

informativní zprávu o přípravě projektu „Domov pro osoby se zvláštním 

režimem na ul. Mánesova“ 

 

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 09.01.2018 dle příloh 

 

 

4072/80RM/2018 - VZ/99/OSRM/17 „Zvyšování kompetencí zaměstnanců prostřednictvím  

vzdělávání“ - zrušení rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na dílčí 

část 3 – Ekonomika_______________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

r u š í  

 

usnesení Rady města Havířova čís. 3836/76RM/2017 ze dne 15.11.2017 a čís. 

3936/78RM/2017 ze dne 06.12.2017 v části týkající rozhodnutí o výběru 

nejvhodnější nabídky a o pořadí ostatních uchazečů dílčí části 3 - „Ekonomika“ 

veřejné zakázky malého rozsahu VZ/99/OSRM/17 „Zvyšování kompetencí 

zaměstnanců prostřednictvím vzdělávání“ z důvodů uvedených v důvodové 

zprávě  
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v y l u č u j e 

 

uchazeče AQE advisors, a.s., se sídlem 602 00 Brno, třída Kpt. Jaroše 1944/31, 

IČO: 26954770 pro střet zájmů z důvodů uvedených v důvodové zprávě 

 

s c h v a l u j e 

 

1. odeslání výzvy uchazeči  Everesta, s.r.o., Mimoňská 3223,  

470 01 Česká Lípa,  IČ: 250 14 650, k doplnění nabídky na dílčí část 3 - 

„Ekonomika“ veřejné zakázky malého rozsahu VZ/99/OSRM/17 „Zvyšování 

kompetencí zaměstnanců prostřednictvím vzdělávání“ v rozsahu důvodové 

zprávy 

 

2. složení komise dle bodu 3 důvodové zprávy 

 

p o v ě ř u j e  

 

komisi novým posouzením a hodnocením nabídky dílčí části 3 - „Ekonomika“ 

veřejné zakázky malého rozsahu VZ/99/OSRM/17 „Zvyšování kompetencí 

zaměstnanců prostřednictvím vzdělávání“ dle dokladů a údajů doručených 

uchazečem Everesta, s.r.o., Mimoňská 3223, 470 01 Česká Lípa,  IČ: 250 

14 650, na základě výzvy k doplnění 

 

u k l á d á  

 

1. odeslat uchazečům oznámení o zrušení rozhodnutí o výběru nejvhodnější  

nabídky a o pořadí uchazečů a oznámení o vyloučení uchazeče dílčí části 3 - 

„Ekonomika“ veřejné zakázky malého rozsahu VZ/99/OSRM/17 „Zvyšování 

kompetencí zaměstnanců prostřednictvím vzdělávání“  

 

2. vyzvat uchazeče Everesta, s.r.o., Mimoňská 3223, 470 01 Česká Lípa,   

IČ: 250 14 650 k doplnění nabídky na dílčí část 3 - „Ekonomika“ veřejné 

zakázky malého rozsahu VZ/99/OSRM/17 „Zvyšování kompetencí 

zaměstnanců prostřednictvím vzdělávání“  

Z: vedoucí KP 

           T: 05.02.2018 

 

 

4073/80RM/2018 - Změny ve složení Občanské komise č. 4 pro část města  
Havířov - Prostřední Suchá________________________________________ 

 
Rada města Havířova 
 

b e r e   n a   v ě d o m í 
 
rezignaci pana Karla Moldříka na funkci člena Občanské komise č. 4 pro  
část města Havířov - Prostřední Suchá ke dni 31. ledna 2018  
 

j m e n u j e 

 
Mgr. Martina Pawlase členem Občanské komise pro část města  
Havířov - Prostřední Suchá s účinností od 1. února 2018 
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4074/80RM/2018 - Cena primátorky města do tomboly na reprezentační ples města 

– schválení pořízení věcného daru___________________________________ 
 
Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 
 
pořízení věcného daru, ceny primátorky města, do tomboly na reprezentační 
ples města Havířova, konaný dne 16. 2. 2018 ve výši maximálně 10 000,- Kč 
včetně DPH 
 

u k l á d á 
 
zajistit pořízení věcného daru, ceny primátorky města, do tomboly  
na reprezentační ples města Havířova 

                                                                                                 Z: vedoucí OKP 

                                                                                                 T: 16. 2. 2018 
 

 

4075/80RM/2018 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci - Asterix – středisko  

volného času_____________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 

 
s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města ASTERIX  
– středisko volného času Havířov, příspěvková organizace IČO 75085747 
 
poskytovatel dotace:  Nadace OKD 
název dotačního programu: „Pro region“ 
název projektu:  Informační zázemí pro rodiče s dětmi  

a dovybavení herny volnočasových aktivit  
pro děti a mládež 

požadovaná výše dotace: 116 000 Kč 
spolufinancování:  finanční spoluúčast příspěvkové organizace  

ve výši 20% zajištěna z vlastních zdrojů PO 
 

 

4076/80RM/2018 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci MŠ Balzacova_____________ 

 

Rada města Havířova 

 

s o u h l a s í 

 

s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města Mateřská škola 

Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190 IČO: 61988685 

 

poskytovatel dotace:  Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím 

Státního fondu životního prostředí 

název operačního programu: Výzva č. 16/2017 prioritní oblast 

Environmentální prevence 

název projektu:     Zahrada pro hru a poznání 
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požadovaná výše dotace:  500 000 Kč 

spolufinancování:  15% z finančních prostředků příspěvkové  

     organizace 

 

 

4077/80RM/2018 - Souhlas zřizovatele k vyřazení investičního majetku příspěvkovou  

organizací ZŠ M. Kudeříkové______________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

vyřazení níže uvedeného investičního majetku příspěvkovou organizací města 

Základní školou Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková 

organizace (IČO: 62331248)  

 

- myčka nádobí průchozí ALBA M1002, inventární číslo HIM 036,  

v pořizovací ceně 77 910,00 Kč včetně DPH 

 

 

4078/80RM/2018 - Vyřazení neupotřebitelného investičního majetku z evidence____________   

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, 

IČO: 00306754:  

1. vyřazení 2 ks silových transformátorů TS KA 9100, rok pořízení 1968,  

v ceně 2 x 46.700 Kč, evidence pod inventárními čísly 22030013  

a 22030014, s nulovou zůstatkovou cenou a strukturovanou kabeláž k těmto 

transformátorům, rok pořízení 1999, v pořizovací ceně 91.340 Kč, evidence  

pod inventárním číslem 22030018, s nulovou zůstatkovou cenou, z účetní  

evidence, 

2. provedení ekologické likvidace tohoto neupotřebitelného investičního 

majetku. 

 

 

4079/80RM/2018 - Dodatek č. 4 ke smlouvě o úklidu objektů ve správě příspěvkové  

organizace Městské kulturní středisko Havířov________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

1. žádost společnosti MW-DIAS, a.s., se sídlem 702 00  Ostrava - Moravská  

Ostrava, Stodolní 316/2, IČO: 25368907, o navýšení ceny za úklid objektů  

ve správě příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Havířov,  

IČO: 00317985, viz příloha č. 1.  
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2. uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 31/06/OS ze dne 22. 06. 2006  

týkající se úklidu objektů příspěvkové organizace Městské kulturní středisko 

Havířov, IČO: 00317985 se společností MW-DIAS, a.s., se sídlem 702 00  

Ostrava - Moravská Ostrava, Stodolní 316/2, IČO: 25368907, kterým bude 

z důvodu zákonného zvýšení minimální mzdy zvýšena od  

01. 01. 2018 paušální měsíční cena za úklid o částku 21.305,25 Kč bez DPH 

(25.779,35 Kč včetně DPH), tzn. paušální roční cena o částku 255.663 Kč 

bez DPH (309.352 Kč včetně DPH)  

 

  

4080/80RM/2018 - Udělení souhlasu s podáním žádostí o nadační příspěvky Nadace OKD____ 

 

Rada města Havířova  

 

s o u h l a s í 

 

s podáním žádostí o nadační příspěvky příspěvkovou organizací Městským 

kulturním střediskem Havířov, IČO: 00317985: 

 

1) poskytovatel dotace (nadačního příspěvku) Nadace OKD, se sídlem  

Karola Śliwki 149/17, 733 01 Karviná – Fryštát, IČO: 27832813, 

      název operačního programu:  Pro region 

      název projektu:                       Den dětí 2018 

      požadovaná výše dotace:        200.000,-- Kč 

      spolufinancování:                    spoluúčast žadatele MKS Havířov  

bude hrazena z příspěvku  

                                            na provoz pro rok 2018 

 

2) poskytovatel dotace (nadačního příspěvku) Nadace OKD, se sídlem  

Karola Śliwki 149/17, 733 01 Karviná – Fryštát, IČO: 27832813, 

      název operačního programu:  Pro region 

      název projektu:                       Promenádní koncerty a pohádky  

v parku 2018 

      požadovaná výše dotace:        200.000,-- Kč 

      spolufinancování:                    spoluúčast žadatele MKS Havířov  

bude hrazena z příspěvku  

                                            na provoz pro rok 2018 

 

3) poskytovatel dotace (nadačního příspěvku) Nadace OKD, se sídlem  

Karola Śliwki 149/17, 733 01 Karviná – Fryštát, IČO: 27832813, 

      název operačního programu:  Pro region 

      název projektu:                       Vánoční městečko 2018 

      požadovaná výše dotace:       200.000,-- Kč 

      spolufinancování:                    spoluúčast žadatele MKS Havířov  

bude hrazena z příspěvku  

                                             na provoz pro rok 2018 
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4081/80RM/2018 - Žádost o prominutí nájmu_________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

žádost společnosti Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov, s.r.o., 

se sídlem 736 01 Havířov-Podlesí, Tajovského 1157/2, IČO: 25378066,  

o prominutí nájmu dne 2. 3. 2018 za prostory objektu Společenského domu 

Havířov ve správě příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Havířov, 

IČO: 00317985, viz příloha č. 1.  

 

u k l á d á 

 

Městskému kulturnímu středisku Havířov uzavřít se společností Hotelová škola 

a Obchodní akademie Havířov, s.r.o. Smlouvu o výpůjčce prostor v objektu 

Společenského domu Havířov dle přílohy č. 1 

 

 

4082/80RM/2018 - Souhlas zřizovatele s vypracováním prováděcí projektové dokumentace  

EPS a CCTV jako technického zhodnocení budovy střediska Luna_______  

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit příspěvkové organizaci Domov seniorů 

Havířov, IČ: 751 39 243, se sídlem Jaroslava Seiferta 1530/14, Havířov-Město, 

zadání vypracování projektové dokumentace EPS a CCTV střediska Luna 

v předpokládané hodnotě 85.000 Kč  

            

           Z: ředitel DsH, p.o. 

           T: březen 2018 

 

 

4083/80RM/2018 - Dodatek č. 2 ke smlouvě o úklidu objektů příspěvkové organizace  

Domov seniorů Havířov___________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

1. žádost společnosti MW-DIAS, a.s., se sídlem 702 00 Ostrava - Moravská  

Ostrava, Stodolní 316/2, IČO: 25368907, o navýšení ceny za úklid objektů 

příspěvkové organizace Domov seniorů Havířov, ve znění přílohy č. 1  

 

2. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 8-3/2012 ze dne 12. 4. 2012 týkající  

se úklidu objektů příspěvkové organizace Domov seniorů Havířov se 

společností MW-DIAS, a.s., se sídlem 702 00  Ostrava - Moravská Ostrava, 

Stodolní 316/2, IČO: 25368907, kterým bude z důvodu zákonného zvýšení 

minimální mzdy zvýšena od 1. 1. 2018 paušální měsíční cena za úklid o 



 
USNESENÍ  

ze 80. schůze Rady města Havířova 
konané dne 17.01.2018 

70 

částku 21.896 Kč bez DPH (26.494,16 Kč včetně DPH), tzn. paušální roční 

cena o částku 262.752 Kč bez DPH (317.930 Kč včetně DPH)  

 

 

4084/80RM/2018 - Souhlas zřizovatele s přijetím daru Domovem 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 

Jaroslava Seiferta 1530/14, Havířov - Město přijetí věcných darů v celkové 

hodnotě 800 Kč od dárce - Zdeňka Übelauerová, bytem ………………………… 

 

                    Z: ředitel DsH, p.o. 

           T: leden 2018 
 

 

4085/80RM/2018 - Souhlas zřizovatele s podáním žádosti o finanční podporu z grantového  
řízení Nadace OKD v nadačním programu „Pro region“________________   
 

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, podání projektu s názvem  
„Senioři zpátky u koní“ Nadaci OKD v programu „Pro region“ 

                     
Z: ředitel DsH  

          T: leden 2018 
 

 

4086/80RM/2018 - Dodatek č. 3 ke smlouvě o úklidu objektů příspěvkové organizace  
Sociální služby města Havířova_____________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 

b e r e   n a   v ě d o m í 
 

1. žádost společnosti MW-DIAS, a.s., se sídlem 702 00 Ostrava - Moravská  
Ostrava, Stodolní 316/2, IČO: 25368907, o navýšení ceny za úklid objektů 
příspěvkové organizace Sociální služby města Havířova ve znění přílohy č. 1  

 

2. uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 19. 2. 2009 s účinností ode  
dne 1.3.2009  týkající se úklidu objektů příspěvkové organizace Sociální 
služby města Havířova se společností MW-DIAS, a.s., se sídlem 702 00  
Ostrava - Moravská Ostrava, Stodolní 316/2, IČO: 25368907, kterým bude 
z důvodu zákonného zvýšení minimální mzdy zvýšena od 1. 1. 2018 paušální 
měsíční cena za úklid o částku 7 122 Kč bez DPH (8 618 Kč včetně DPH), 
tzn. paušální roční cena o částku 85 464 Kč bez DPH  
(103 416 Kč včetně DPH).  
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4087/80RM/2018 - Návrh programu 23. zasedání Zastupitelstva města Havířova, 29.01.2018__ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
předložený návrh programu 23. zasedání Zastupitelstva města Havířova, které 
se bude konat dne 29. ledna 2018 od 13:00 hod. v Kulturním domě RADOST, 
dle přílohy s úpravami s úpravami dle návrhu členů RMH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ v. r.      Ing. Karel ŠLACHTA v. r. 

primátorka města Havířova                  náměstek primátorky  

                     pro hospodářský rozvoj 



STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV        

Rada města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 

 

 
NAŠE Č. j.:            MMH/8235/2018 

  

VYŘIZUJE:   Mikulášová v. r. 

TEL.: 596 803 218 

FAX: 596 811 143 

E-MAIL: mikulasova.vladimira@havirov-city.cz 
  

DATUM: 31.01.2018 

 

 

 

 

 

U S N E S E N Í 
ze 81. schůze Rady města Havířova 

konané dne 29.01.2018 

 

v Kulturním domě RADOST v Havířově 
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PP  ŘŘ  EE  HH  LL  EE  DD      UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
ze 81. schůze Rady města Havířova, konané dne 29.01.2018  

 

4088/81RM/2018 - Zvolení ověřovatele 81. schůze RMH, konané dne 29.01.2018 

 

4089/81RM/2018 - Zpráva o ověření zápisu ze 80. schůze RMH, konané dne 17.01.2018 

 

4090/81RM/2018 - Schválení pořadu 81. schůze RMH, konané dne 29.01.2018 

 

4091/81RM/2018 - Zrušení části usnesení a výpůjčka části nemovitých věcí v budově Radnice 

 

4092/81RM/2018 - VZ/538/KP/17 - „Zvyšování kompetencí zaměstnanců prostřednictvím  

vzdělávání - legislativa“ – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 

 

4093/81RM/2018 - Předložení žádosti o dotaci na projekt Havířov v květech 2018 z rozpočtu  

Moravskoslezského kraje na akce krajského a nadregionálního významu  
 

4094/81RM/2018 - Udělení souhlasu s podáním žádosti a přijetím účelové dotace 

 

4095/81RM/2018 - Ceník nákladů k zajištění slušného způsobu pohřbení k rámcové smlouvě  

uzavřené s Technickými službami Havířov a.s.            
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U S N E S E N Í 
ze 81. schůze Rady města Havířova, konané dne 29.01.2018  

 

4088/81RM/2018 - Zvolení ověřovatele 81. schůze RMH, konané dne 29.01.2018____________ 

 

Rada města Havířova 

 

v o l í 

 

jako ověřovatele zápisu o průběhu 81. schůze Rady města Havířova,  

konané dne 29.01.2018 

 

       paní Ivetu KOČÍ PALKOVSKOU 

 

 

4089/81RM/2018 - Zpráva o ověření zápisu ze 80. schůze RMH, konané dne 17.01.2018______ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zprávu ověřovatele zápisu ze 80. schůze Rady města Havířova, která se konala 

17.01.2018. 

 

 

4090/81RM/2018 - Schválení pořadu 81. schůze RMH, konané dne 29.01.2018______________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložený pořad 81. schůze Rady města Havířova, konané dne 29.01.2018  

dle přílohy. 

 

 

4091/81RM/2018 - Zrušení části usnesení a výpůjčka části nemovitých věcí v budově Radnice_ 

 

Rada města Havířova 

 

r u š í 

 

usnesení Rady města Havířova ze dne 17. 1. 2018 č. 4031/80RM/2018, bod 2., 

ve věci pronájmu části nemovité věci – kanceláře č. 211 o výměře 19,81 m
2
 ve 

2. nadzemním podlaží části H budovy Radnice č. p. 86, ul. Svornosti 2, 

Havířov-Město, spol. Behaim IT Solutions s.r.o., IČO: 24182818 
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s c h v a l u j e 

 

1. výpůjčku části nemovité věci – kanceláře č. 211 o výměře 19,81 m
2
  

a kanceláře č. 210 o výměře 19,81 m
2
 ve 2. nadzemním podlaží části H 

budovy Radnice č. p. 86, ul. Svornosti 2, Havířov-Město, příspěvkové 

organizaci Diagnostický ústav pro mládež, dětský domov se školou, středisko 

výchovné péče a základní škola, Ostrava-Kunčičky, IČO: 00601969, za 

podmínek: 

- účel: ke zřízení pobočky střediska výchovné péče 

- na dobu určitou 5 let od data uzavření smlouvy o výpůjčce  

s možností dalšího prodloužení 

- hrazení měsíčních záloh za služby 

 

2. ukončení výpůjčky části nemovité věci – místnosti č. 100 o výměře 14,22 m
2
  

v 1. poschodí části F objektu Radnice, Svornosti 2, Havířov-Město, 

vypůjčiteli příspěvkové organizaci Diagnostický ústav pro mládež, dětský 

domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola,  

Ostrava-Kunčičky, IČO: 00601969, dohodou k 31. 3. 2018 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  

o výpůjčce 

          Z: vedoucí EO 

          T: 31.03.2018 

 

 

4092/81RM/2018 - VZ/538/KP/17 - „Zvyšování kompetencí zaměstnanců prostřednictvím  

vzdělávání - legislativa“ – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky_____ 

 

Rada města Havířova 

 

r o z h o d l a  
 

o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 

VZ/538/KP/17 - „Zvyšování kompetencí zaměstnanců prostřednictvím 

vzdělávání - legislativa“ od společnosti  ACCON human resources managment, 

s.r.o, Šmeralova 170/31, 170 00 Praha 7 – Bubeneč, IČ: 272 08 371 

s nabídkovou cenou 504 000,00 Kč bez DPH (609 840,00 Kč vč. DPH) 

 

o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky malého rozsahu  

VZ/538/KP/17 – „Zvyšování kompetencí zaměstnanců prostřednictvím 

vzdělávání - legislativa“ takto:   

 

2. místo:  Everesta, s.r.o., Mimoňská 3223, 470 01 Česká Lípa, IČ: 250 14 650 

s nabídkovou cenou 784 00,00 Kč bez DPH  

(948 640,00 Kč vč. DPH) 
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p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem oznámení o výběru 

nejvhodnější nabídky a smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 

VZ/538/KP/17 – „Zvyšování kompetencí zaměstnanců prostřednictvím 

vzdělávání - legislativa“ 

 

u k l á d á 

 

předložit k podpisu oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a smlouvy na 

realizaci veřejné zakázky malého rozsahu VZ/538/KP/17 – „Zvyšování 

kompetencí zaměstnanců prostřednictvím vzdělávání - legislativa“ 

 

Z: vedoucí OKP 

          T: 31.03.2018 

 

 

4093/81RM/2018 - Předložení žádosti o dotaci na projekt Havířov v květech 2018 z rozpočtu  

Moravskoslezského kraje na akce krajského a nadregionálního významu__  
 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

předložení žádosti o dotaci na projekt „Havířov v květech 2018“ z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje na akce krajského a nadregionálního významu 

 

p o v ě ř u j e  

 

primátorku statutárního města Havířova podpisem žádosti o dotaci a ostatních 

nezbytných dokumentů k vyřízení žádosti 

Z: vedoucí OKP 

T: 31.01.2018 

 

 

4094/81RM/2018 - Udělení souhlasu s podáním žádosti a přijetím účelové dotace___________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

podání žádosti a přijetí účelové dotace na výkon sociální práce ze státního 

rozpočtu na rok 2018   

 

p o v ě ř u j e 

 

tajemníka Magistrátu města Havířova Ing. Milana Menšíka podpisem žádosti  

o poskytnutí dotace na výkon sociální práce ze státního rozpočtu 

 

                                                                                                                    Z: vedoucí OSV 

                                                                                                                    T: únor 2018 
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k o n s t a t u j e 

 

skutečnost, že v rámci odboru sociálních věcí Magistrátu města Havířova je  

1. výkon sociálně-právní ochrany dětí dle zák. č. 359/1999 Sb.,  

o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, v roce 2018 

zajišťován 26 zaměstnanci, kteří jsou zařazeni do oddělení sociálně-právní 

ochrany dětí, včetně vedoucí tohoto oddělení a jednoho zaměstnance, který se 

zabývá náhradní rodinnou péčí a jeho plat je dotován ze státního příspěvku na 

výkon pěstounské péče 

2. výkon sociální práce dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění  

pozdějších předpisů a dle zák. č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi,  

ve znění pozdějších předpisů, v roce 2018 zajišťován 12 sociálními 

pracovníky oddělení sociálních služeb  

 

 

4095/81RM/2018 - Ceník nákladů k zajištění slušného způsobu pohřbení k rámcové smlouvě  

uzavřené s Technickými službami Havířov a. s.________________________            

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

uzavření Dodatku č. 2 k Rámcové smlouvě o zajištění slušného způsobu 

pohřbení č.726/OVŽÚ/2017, uzavřené s Technickými službami Havířov a.s., 

kterým se mění Ceník nákladů k zajištění slušného způsobu pohřbení  

(viz příloha) 

 

p o v ě ř u j e 

 

primátorku města podpisem Dodatku č. 2  k Rámcové smlouvě  

č. 726/OVŽÚ/2017  

                                                                                               Z: vedoucí OVŽÚ 

                    T: 15.02.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ v. r.                  Bc. Josef BĚLICA v. r. 

primátorka města Havířova                  náměstek primátorky  

                     pro ekonomiku a správu majetku 



STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV        

Rada města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 

 

 
NAŠE Č. j.:            MMH/11 521/2018 

  

VYŘIZUJE:   Lucie Wilčková  

TEL.: 596 803 228 

FAX: 596 811 143 

E-MAIL: wilckova.lucie@havirov-city.cz 
  

DATUM: 19.02.2018 

 

 

 

 

 

U S N E S E N Í 
z 82. schůze Rady města Havířova 

konané dne 14.02.2018 

 

v zasedací místnosti Rady města Havířova  

na Magistrátu města Havířova 

ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město 

ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE  
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P Ř E H L E D   U S N E S E N Í 
z 82. schůze Rady města Havířova, konané dne 14.02.2018 

 

4096/82RM/2018 - Zvolení ověřovatele 82. schůze RMH, konané dne 14.02.2018 

 

4097/82RM/2018 - Zpráva o ověření zápisu z 81. schůze RMH, konané dne 29.01.2018  

 

4098/82RM/2018 - Schválení pořadu 82. schůze RMH, konané dne 14.02.2018 

 

4099/82RM/2018 - Kontrola plnění usnesení pro 82. RMH 

 

4100/82RM/2018 - Vyhodnocení stavu veřejného pořádku z hlediska činnosti Městské policie  

Havířov na území města Havířova za rok 2017, vyhodnocení stavu 

bezpečnosti a veřejného pořádku Policie ČR na teritoriu města Havířov a 

okolí za rok 2017, vyhodnocení činnosti HZS a Sboru dobrovolných hasičů 

na území města Havířova za rok 2017  

 

4101/82RM/2018 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku  

a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově I/2018 

 

4102/82RM/2018 - Pořízení nové mobilní služebny MP Havířov a rozšíření MKDS o nové  

3 kamerové body v pořizovací hodnotě nad 500 tis. Kč  

 

4103/82RM/2018 - „Mobilní služebna Městské policie Havířov“ - zahájení zadávacího řízení  

 

4104/82RM/2018 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 

 

4105/82RM/2018 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu  

bytů, prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách   

 

4106/82RM/2018 - Prodej jednotek ve vlastnictví statutárního města Havířova spravovaných  

společností Městská realitní agentura, s.r.o. 

 

4107/82RM/2018 - OŘ/65/MRA/16 - Výměna oken v obytných domech ve vlastnictví  

statutárního města Havířov – III. Etapa - závěrečné vyhodnocení realizace 

akce 

 

4108/82RM/2018 - Upuštění od vymáhání pohledávek 

 

4109/82RM/2018 - Zpráva o výsledku kontrol pronajatých nebytových prostor ve správě  

Městské realitní agentury, s.r.o. za 2. pololetí 2017 

 

4110/82RM/2018 - Povolení MRA, s.r.o. k ověřování údajů v evidenci nájemců  

– MRA Bonus Card 

 

4111/82RM/2018 - Mimořádná přidělení obecních bytů  

 

4112/82RM/2018 - Opakovaná žádost o přidělení konkrétního obecního bytu  

– Margita Hájková 

 

4113/82RM/2018 - Přidělení konkrétních obecních bytů 
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4114/82RM/2018 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů      
 

4115/82RM/2018 - Záměr prodeje pozemků parc.č. 1972/2, parc.č. 1973/1, parc.č. 1980/3  

a části pozemku parc.č. 1980/1, k.ú. Bludovice 

 

4116/82RM/2018 - Záměr prodeje částí pozemku parc.č. 1473, k.ú. Havířov-město 

 

4117/82RM/2018 - Záměr prodeje pozemku  parc.č. 3181, k.ú. Havířov-město pod stavbou  

garáže      

 

4118/82RM/2018 - Prodej části pozemku parc.č. 1714/5, k.ú. Prostřední Suchá 

 

4119/82RM/2018 - Nabídka na prodej nemovitosti dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb.  

od paní Aleny Krtilové 

 

4120/82RM/2018 - Pronájem částí pozemku parc.č. 281, k.ú. Havířov – město, za účelem  

parkovacích stání pro vozidla taxi 

 

4121/82RM/2018 - Pronájem pozemku parc.č. 524/101, k.ú. Bludovice 

 

4122/82RM/2018 - Zřízení pozemkových služebností  

 

4123/82RM/2018 - Zřízení služebnosti inženýrských sítí ve prospěch společnosti  

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 

 

4124/82RM/2018 - Záměr pronájmu části nemovité věci formou veřejné soutěže 

 

4125/82RM/2018 - Záměry prodloužení pronájmu částí nemovitých věcí a pronájem části  

nemovité věci 

 

4126/82RM/2018 - Pronájmy částí nemovitých věcí  

 

4127/82RM/2018 - Pronájmy částí nemovitých věcí a ukončení nájmu části nemovité věci  

v Městském podnikatelském centru 

 

4128/82RM/2018 - Výsledek veřejné soutěže 

 

4129/82RM/2018 - Pronájem části nemovité věci - poslanecké kanceláře – změna části  

usnesení 

 

4130/82RM/2018 - Energetické centrum Horní Suchá 

 

4131/82RM/2018 - Předání majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím  

– ZŠ Gen. Svobody, Městské kulturní středisko Havířov a Správa 

sportovních a rekreačních zařízení Havířov  

 

4132/82RM/2018 - Darování movitých věcí příspěvkovým organizacím MŠ Puškinova  

a ZŠ Gen. Svobody 

 

4133/82RM/2018 - Návrh úprav rozpočtu II. na rok 2018 – rozpočtová opatření č. 6. – 18.  

 

4134/82RM/2018 - Participativní rozpočet města Havířova 
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4135/82RM/2018 - Udělení souhlasu s přijetím daru příspěvkovou organizací zřízenou  

statutárním městem Havířov  

 

4136/82RM/2018 - Zapojení neinvestiční rozpočtové rezervy odboru školství a kultury 

  

4137/82RM/2018 - Souhlas zřizovatele k vyřazení investičního majetku příspěvkovou  

organizací ZŠ Gorkého 

 

4138/82RM/2018 - Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit  

statutárního města Havířova na období 2014-2017, prodloužen do roku 

2019    

 

4139/82RM/2018 - „Rekondičně - ozdravné pobyty osamělých seniorů pro rok 2018“  

– zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 

 

4140/82RM/2018 - „Rekondiční pobyty seniorů pro rok 2018“ – zahájení zadávacího řízení  

na veřejnou zakázku malého rozsahu 

 

4141/82RM/2018 - Pořadník žadatelů o byty zvláštního určení pro rok 2018 – bezbariérové  

byty na území statutárního města Havířova 

 

4142/82RM/2018 - Pořízení internetového portálu pro prezentaci sportu ve městě Havířově 

 

4143/82RM/2018 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova z výdajové části  

OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ v roce 2018 sportovním a mimosportovním 

subjektům  

 

4144/82RM/2018 - Rozšíření realizace investičních akcí v roce 2018  

 

4145/82RM/2018 - Cyklostezka Havířov – Žermanická přehrada a cyklostezka Havířov  

– Těrlická přehrada (stavby č. 4002 a 5004) - zahájení zadávacího řízení 

 

4146/82RM/2018 - OŘ/572/OÚR/17 - „Odkanalizování částí města Havířova V. etapa  

– lokalita Fryštátská a okolí“ - rozhodnutí o vyloučení, o výběru  

a o uzavření smlouvy  

 

4147/82RM/2018 - „Snižování spotřeby energie MŠ Petřvaldská“ (stavba č. 17025) - zahájení  

zadávacího řízení 

 

4148/82RM/2018 - Stavba č. 15031 „Rekonstrukce ZŠ Mánesova na Domov se zvláštním  

režimem“ smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního 

zařízení určeného k dodávce elektrické energie 

 

4149/82RM/2018 - Nařízení, kterým se stanoví maximální ceny jízdného v městské hromadné  

dopravě a příměstské dopravě provozované v rámci městské hromadné 

dopravy na území města Havířova“ 

 

4150/82RM/2018 - Tarifní podmínky v přepravním systému Městské hromadné dopravy  

Havířov od 1.3.2018 

 

4151/82RM/2018 - Zvýšení prokazatelné ztráty z provozu Městské hromadné dopravy  

Havířov v r. 2018 
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4152/82RM/2018 - VZ/574/OKS/2017 – „Oprava laviček 2018“ – rozhodnutí o výběru  

nejvhodnější nabídky 

 

4153/82RM/2018 - Návrh na sjednocení typů laviček umístěných na veřejném prostranství  

na území města Havířova do roku 2025 

 

4154/82RM/2018 - Uzavření smlouvy o spolupráci s obcí Horní Suchá o ukládání odpadů  

na skládku Depos  

 

4155/82RM/2018 - Zajištění provozu šatny při sňatečných obřadech a vítání občánků 

 

4156/82RM/2018 - Žádost o prominutí smluvní pokuty – penalizační faktura 

 

4157/82RM/2018 - Souhlas s převodem finančních prostředků z rezervního fondu do fondu  

investic   

 

4158/82RM/2018 - Poskytnutí informací o čerpání spotřebního materiálu 

 

4159/82RM/2018 - Žádost o poskytnutí pronájmu 

 

4160/82RM/2018 - Posouzení podmínek zadávacího řízení, složení komise a okruhu  

dodavatelů na veřejnou zakázku malého rozsahu č. VZ/03/VUH/18 

„Výměna stávajících mantinelů ve Víceúčelové hale Havířov“ 

4161/82RM/2018 - Souhlas s podáním žádosti o dotaci 

 

4162/82RM/2018 - Poskytnutí dotací z Fondu životního prostředí   

 

4163/82RM/2018 - KIC Odpady, a.s., v likvidaci – informace o konání valné hromady  

13.3.2018  

 

4164/82RM/2018 - Technické služby Havířov a.s. – příprava valné hromady  

 

4165/82RM/2018 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – příprava valné hromady  

 

4166/82RM/2018 - Městská realitní agentura, s.r.o. – příprava valné hromady 

 

4167/82RM/2018 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. – příprava valné hromady 

 

4168/82RM/2018 - Písemnost adresovaná RMH 

 

4169/82RM/2018 - Zrušení usnesení - ošatné 

 

4170/82RM/2018 - Vyvěšení tibetské vlajky 

 

4171/82RM/2018 - Stížnosti – přehled za r. 2017 

 

4172/82RM/2018 - Výroční zpráva o poskytování informací statutárním městem Havířovem 

 

4173/82RM/2018 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání  

dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů 
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4174/82RM/2018 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířov  

při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji  

– 2. výzva“ 

 

4175/82RM/2018 - VZ/99/OSRM/17 – „Zvyšování kompetencí zaměstnanců prostřednictvím  

vzdělávání“ – zrušení rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky  

a o pořadí ostatních uchazečů na dílčí část 1 – Public relations 

 

4176/82RM/2018 - Změna ve složení Občanské komise č. 2 pro část města  

Havířov – Dolní Datyně 

 

4177/82RM/2018 - Udělení ocenění a Ceny města za rok 2017 – schválení peněžitých dar 

 

4178/82RM/2018 - Zajištění a provedení floristické části akce „Havířov v květech 2018“  

 

4179/82RM/2018 - Návrh programu 24. zasedání Zastupitelstva města Havířova, 26.02.2018 

 

4180/82RM/2018 - Poskytnutí bezplatného pronájmu 
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U S N E S E N Í 
z 82. schůze Rady města Havířova, konané dne 14.02.2018 

 

4096/82RM/2018 - Zvolení ověřovatele 82. schůze RMH, konané dne 14.02.2018____________ 

 

Rada města Havířova 

 

v o l í 

 

jako ověřovatelku zápisu o průběhu 82. schůze Rady města Havířova,  

konané dne 14.02.2018 

       paní Evu RADOVOU  

 

 

4097/82RM/2018 - Zpráva o ověření zápisu z 81. schůze RMH, konané dne 29.01.2018_______  

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zprávu ověřovatelky zápisu ze 81. schůze Rady města Havířova, která se konala 

29.01.2018. 

 

 

4098/82RM/2018 - Schválení pořadu 82. schůze RMH, konané dne 14.02.2018______________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložený pořad 82. schůze Rady města Havířova, konané dne 14.02.2018  

dle přílohy. 

 

 

4099/82RM/2018 - Kontrola plnění usnesení pro 82. 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: 

 
3836/76RM/2017 VZ/99/OSRM/17 – „Zvyšování kompetencí zaměstnanců 

prostřednictvím vzdělávání“ – rozhodnutí o výběru 
nejvhodnější nabídky 
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3933/78RM/2017 ZPŘ/374/OSRM/17 – „Vytvoření strategických dokumentů 
pro město Havířov – Plán udržitelné městské mobility  
a Koncepce odpadového hospodářství“ – rozhodnutí  
o výběru nejvhodnější nabídky 

 

v y p o u š t í 

 

úkoly: krátkodobé 

 
2724/57RM/2017 Reklama na volné byty v majetku města Havířova pro rok 2017 
3223/65RM/2017 Smlouva o dodávce tepelné energie do objektu na ul. 

Mánesova, Havířov-Město, po doplnění tepelného zařízení 
v rámci rekonstrukce objektu na Domov se zvláštním režimem 

3720/74RM/2017 Příprava celoměstské akce Havířov v květech 2018 
3847/76RM/2017 „Oprava laviček 2018“ – zahájení zadávacího řízení  

na veřejnou zakázku malého rozsahu 
3912/78RM/2017 Pronájem pozemku parc.č. 2105/337, k.ú. Šumbark 
3919/78RM/2017 Zřízení věcných břemen ve prospěch společnosti ČEZ 

Distribuce, a.s. 
3920/78RM/2017 Zřízení služebnosti ve prospěch společnosti Česká 

telekomunikační infrastruktura a.s. 
3926/78RM/2017 Vynětí majetku z hospodaření příspěvkové organizace  

a výpůjčka majetku příspěvkové organizaci 
3927/78RM/2017 „Rekonstrukce místní komunikace U Nádraží“ (číslo stavby 

13043) – uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo  
č. 131/OSRM/2017 

3932/78RM/2017 Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí  
pro získávání dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů 

3937/78RM/2017 „Zvyšování kompetencí zaměstnanců prostřednictvím 
vzdělávání – Legislativa“ – zahájení zadávacího řízení  
na veřejnou zakázku malého rozsahu  

3946/78RM/2017 Souhlas zřizovatele s přijetím finanční odměny - daru Nadace 
OKD v kategorii Projekt roku v programu „Pro region“    

3981/79RM/2017 Energetické centrum Horní Suchá 
3992/79RM/2017 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru  

elektrozařízení se společností ELEKTROWIN a. s. 
3999/79RM/2017 VZ/536/ORG/17 – „Výběr pojišťovacího makléře“  

– rozhodnutí o vyloučení uchazečů a o výběru nabídky 
4007/80RM/2018 Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 
4034/80RM/2018 Výpůjčka majetku příspěvkové organizaci Městské kulturní 

středisko Havířov – změna usnesení 
4042/80RM/2018 Projektová dokumentace pro stavbu č. 15008 „Přednádražní 

prostor Havířov“ - uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě  
č. 54/OSRM/2016 

4043/80RM/2018 „VZ/198/OSRM/16 – „Rekonstrukce střechy SD RENETA“ 
(číslo stavby 17031) – uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě  
o dílo č. 615/OSRM/2017 

4045/80RM/2018 Stavba číslo 10024 - „Modernizace MSH Havířov – II. etapa, 
2. část“ – uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo  
č. 720/OSRM/2017 

4046/80RM/2018 Smlouva o spolupráci při realizaci dlouhodobého zajištění 
dodávek tepelné energie (tepla) a teplé vody do stavby 
občanského vybavení č. p. 1102 na adrese: ulice Mánesova 1, 
Havířov-Město 

4049/80RM/2018 Jmenování členů školské rady základních škol, kde 
zřizovatelem je statutární město Havířov 

4050/80RM/2018 Jmenování členů konkurzní komise pro konkurzní řízení  
na vedoucí pracovní místo ředitele ZŠ F. Hrubína 
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4051/80RM/2018 Schválení poskytnutí peněžitého daru – dárce s mimořádným 
počtem odběrů krve 

4062/80RM/2018 VZ/536/ORG/17 – „Výběr pojišťovacího makléře“  
– rozhodnutí o vyloučení uchazeče a o výběru nejvhodnější 
nabídky 

4063/80RM/2018 Úklid budovy Magistrátu města Havířova – uzavření dodatků 
4072/80RM/2018 VZ/99/OSRM/17 „Zvyšování kompetencí zaměstnanců 

prostřednictvím vzdělávání“ - zrušení rozhodnutí o výběru 
nejvhodnější nabídky na dílčí část 3 – Ekonomika 

4084/80RM/2018 Souhlas zřizovatele s přijetím daru Domovem seniorů Havířov, 
příspěvková organizace 

4085/80RM/2018 Souhlas zřizovatele s podáním žádosti o finanční podporu 
z grantového řízení Nadace OKD v nadačním programu  
„Pro region“ 

4093/81RM/2018 Předložení žádosti o dotaci na projekt Havířov v květech 2018 
z rozpočtu Moravskoslezského kraje na akce krajského  
a nadregionálního významu 

4095/81RM/2018 Ceník nákladů k zajištění slušného způsobu pohřbení 
k rámcové smlouvě uzavřené s Technickými službami  
Havířov a.s. 

 

  

4100/82RM/2018 - Vyhodnocení stavu veřejného pořádku z hlediska činnosti Městské policie  

Havířov na území města Havířova za rok 2017, vyhodnocení stavu 

bezpečnosti a veřejného pořádku Policie ČR na teritoriu města Havířov  

a okolí za rok 2017, vyhodnocení činnosti HZS a Sboru dobrovolných 

hasičů na území města Havířova za rok 2017__________________________ 

 

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 2017 včetně příloh č. 1 - 8 

 

d o p o r u č u j e   

 

Zastupitelstvu města Havířova tuto zprávu vzít na vědomí  

 

   

4101/82RM/2018 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku  

a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově I/2018________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova  

vzít na vědomí informace o stavu čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti  

a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově  

za rok 2017 a leden 2018 dle důvodové zprávy 

schválit čerpání „Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku  

a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově“ Městské policii Havířov 

ve výši 262 000,- Kč na financování projektu „Protidrogový vlak - Revolution 

Train“ v termínu 19. - 21. dubna 2018 
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uložit ekonomickému odboru zapracovat uvedené čerpání z Fondu pro zvýšení 

bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě 

Havířově do návrhu úprav rozpočtu II. na rok 2018  

 

   

4102/82RM/2018 - Pořízení nové mobilní služebny MP Havířov a rozšíření MKDS o nové  

3 kamerové body v pořizovací hodnotě nad 500 tis. Kč__________________  

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit nabytí 1 ks mobilní služebny Městské policie Havířov a rozšíření 

stávajícího Městského kamerového dohlížecího systému o tři kamerové body 

v lokalitě umístěného zařízení SUZ financovaného z programu č. 314 090 

Podpora bezpečnosti v obcích v souvislosti s migrací v pořizovací hodnotě 

vyšší než 500 tis. Kč do majetku města 

uložit ekonomickému odboru zapracovat do návrhu úprav rozpočtu III.  

na rok 2018: 

1. přijetí státní účelové dotace ve výši 3,1 mil. Kč v rámci programu Podpora  

bezpečnosti v obcích v souvislosti s migrací do příjmů města, 

2. zvýšení výdajové části rozpočtu OJ 12 o částku 3,1 mil. Kč na realizaci dvou  

dílčích projektů v rámci programu Podpora bezpečnosti v obcích souvislosti 

s migrací, a to:    

    projekt „Havířov – Rozšíření Městského kamerového dohlížecího systému  

o tři kamerové body v lokalitě umístěného zařízení SUZ“  

ve výši 600,00 tis. Kč 

    projekt „Havířov – Mobilní služebna Městské policie Havířov“  

ve výši 2 500,00 tis. Kč 

3. zvýšení výdajové části rozpočtu OJ 12 na případné dokrytí finančních  

prostředků potřebných nad rámec státní účelové dotace na základě výsledků 

zadávacího řízení 

 

 

4103/82RM/2018 - „Mobilní služebna Městské policie Havířov“ - zahájení zadávacího řízení__  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na dodávku  

    „Mobilní služebna Městské policie Havířov“ 

 

2. následné veřejné zakázky (opce):  ne  

    rozdělení veřejné zakázky na části:  ne 

 

3. dílčí plnění (fakturace):   ne 

    poskytnutí zálohy:    ne 

    čerpání dotace:    ano 

    přenesená daňová povinnost:   ne 
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4. druh zadávacího řízení:   zjednodušené podlimitní řízení  

 

5. zadávací lhůtu:    120 dnů 

 

6. varianty nabídky:    ne 

 

7. dobu realizace veřejné zakázky:   

    předpokládané datum zahájení plnění: duben 2018 (účinnost smlouvy) 

    termín dodání vozidla:   dle návrhu dodavatele,  

       maximálně však  

nejpozději do 90 kalendářních 

dnů ode dne účinnosti smlouvy 

(ode dne zveřejnění smlouvy  

v registru smluv) 

  

8. kritéria hodnocení:   nabídková cena v Kč včetně DPH     váha 80% 

termín dodání ve dnech    váha 20% 

 

9. základní způsobilost v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona č. 134/2016 Sb.,  

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon“), doklady dle ust. § 75 zákona  

 

10. profesní způsobilost:  

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný  

právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje 

- doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu  

veřejné zakázky, tj. „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách  

1 až 3 živnostenského zákona“ a „Opravy silničních vozidel“   

 

11. podmínky zadávacího řízení:  

- nepožadovat základní způsobilost a profesní způsobilost podle ust. § 77  

odst. 1 a 2 písm. a) zákona od poddodavatelů, jejichž prostřednictvím 

dodavatel neprokazuje kvalifikaci (výjimka z bodu 1. odst. 1.3. Pravidel 

pro zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek ze dne 07.12.2016 zn. ZS/37/RMH/2016)  

- jako podmínku uzavření smlouvy dle ust. § 104 odst. 1 písm. e) zákona  

předložení informace o tom, zda je vybraný dodavatel malý či střední 

podnik, jak je uvedeno v doporučení Komise 2003/361/ES 

 

12. požadavky na plnění veřejné zakázky dle Přílohy č. 1  

 

13. složení komise dle Přílohy č. 2 

 

14. zahájení zadávacího řízení, tzn. zveřejnění výzvy k podání nabídky  

na profilu zadavatele a odeslání výzvy k podání nabídky dodavatelům 

uvedeným v Příloze č. 3, až po schválení nabytí předmětu veřejné zakázky 

Zastupitelstvem města Havířova 
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p o v ě ř u j e  

 

1. komisi otevíráním obálek, hodnocením nabídek, posouzením nabídky  

či nabídek, zda splňují podmínky účasti v zadávacím řízení, a posouzením 

splnění podmínek účasti vybraného dodavatele po předložení dokladů podle 

ust. § 122 zákona 

2. primátorku města podpisem dokumentů týkajících se předmětného  

zadávacího řízení 

 

 

4104/82RM/2018 - 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 níže uvedeným bytovým jednotkám. V případě, že nájemní smlouva 

nebude uzavřena se žadatelem uvedeným na pořadovém místě č. 1, bude 

nájemní smlouva uzavřena s dalším žadatelem dle níže uvedeného pořadí:  

 

a) Byt č. 18 o velikosti 0+1  na ulici Čelakovského 1594/2b, Havířov - Podlesí,  

pořadí žadatelů: 1. ……………, 2. ……………, 3. ……………   

 

b) Byt č. 113 o velikosti 0+1 na ulici Střední 504/3, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů: 1. …………… 

 

c) Byt č. 8 o velikosti 1+1 na ulici Dlouhá třída 1044/61, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů: 1. ……………, 2. ……………, 3. ……………   

 

d) Byt č. 1 o velikosti 1+1 na ulici Moskevská 1123/2, Havířov - Město, 

pořadí žadatelů: 1. ……………, 2. ……………  

 

e) Byt č. 11 o velikosti 1+2  na ulici A.S.Puškina 905/4, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů: 1. ……………, 2. ……………, 3. ……………   

 

f) Byt č. 7 o velikosti 1+2  na ulici Lašská 1149/11, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů: 1. ……………, 2. ……………, 3. ……………   

 

g) Byt č. 17 o velikosti 1+2 na ulici Slezská 770/5, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů: 1. Anna Kulišťáková, 2. Petra Benešová, 3. Zdeněk Dubecký 

 

h) Byt č. 11 o velikosti 1+2 na ulici Dlouhá třída 1120/81d, Havířov - Podlesí,  

pořadí žadatelů: 1. ……………, 2. ……………, 3. ……………   

 

i) Byt č. 14 o velikosti 1+2 na ulici Studentská 1150/16, Havířov - Podlesí  

pořadí žadatelů: 1. ……………, 2. ……………, 3. ……………   

 

j) Byt č. 24 o velikosti 1+2 na ulici Opletalova 607/4, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů: 1. …………… 
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k) Byt č. 3 o velikosti 1+2 II.ktg. na ulici Dukelská 693/11a,  

Havířov - Šumbark, pořadí žadatelů: 1. ………….. 

 

l) Byt č. 7 o velikosti 1+2 na ulici Moravská 476/41, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů: 1. ……………, 2. ……………  

 

m) Byt č. 3 o velikosti 1+2 na ulici Heleny Malířové 1154/6,  

Havířov - Šumbark,   pořadí žadatelů: 1. ……………….. 

 

n) Byt č. 10 o velikosti 1+3 na ulici Bieblova 611/7, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů: 1. ……………, 2. ……………, 3. ……………   

 

o) Byt č. 34 o velikosti 1+3 na ulici 1. máje 959/2, Havířov - Město  

pořadí žadatelů: 1. ……………, 2. ……………, 3. ……………   

 

p) Byt č. 10 o velikosti 1+3 na ulici Lípová 716/19, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů: 1. ……………, 2. ……………, 3. ……………   

 

q) Byt č. 7 o velikosti 1+3 na ulici Na Nábřeží 751/139, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů: 1. ……………, 2. ……………, 3. ……………   

 

r) Byt č. 13 o velikosti 1+3 na ulici Studentská 1150/16, Havířov - Podlesí,  

pořadí žadatelů: 1. ……………, 2. ……………, 3. ……………   

 

s) Byt č. 14 o velikosti 1+3 na ulici Moravská 478/37, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů: 1. …………… 

 

t) Byt č. 50 o velikosti 1+3 na ulici Jedlová 494/4, Havířov - Šumbark 

pořadí žadatelů: 1. ……………. 

 

u) Byt č. 38 o velikosti 1+3 na ulici Mládí 1148/25, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů: 1. ……………, 2. ……………   

 

v) Byt č. 17 o velikosti 1+3 na ulici Nákupní 472/9, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů: 1. …………….. 

 

p o v ě ř u j e 

 

společnost Městská realitní agentura, s.r.o., k uzavření nájemních smluv s výše 

uvedenými žadateli v uvedeném pořadí za předpokladu splnění podmínek 

záměru pronájmu 

Z: vedoucí EO 

MRA, s.r.o. 

T: 1. 3. 2018 
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4105/82RM/2018 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu  

bytů, prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách_______   

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

podání výpovědí  z nájmu v zastoupení společnosti Městská realitní  

agentura, s.r.o., dle přílohy č. 2, z důvodu dluhu na nájemném, službách 

spojených s užíváním bytu a porušování povinností nájemce 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města, přidělených společností  

Městská realitní agentura, s.r.o. jednotlivým nájemcům na základě 

samostatného usnesení rady města s účinností od 15. 1. 2018 a 1. 2. 2018  

dle přílohy č. 1  

2. prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách dle přílohy č. 3 

 

 

4106/82RM/2018 - Prodej jednotek ve vlastnictví statutárního města Havířova spravovaných  

společností Městská realitní agentura, s.r.o.___________________________ 

 

Rada města Havířova 

 
b e r e   n a   v ě d o m í 

 

informaci Městské realitní agentury, s.r.o. o výsledku prodeje jednotek 

v domech na adrese Klidná 794/15, Havířov–Město a Hornická 679/63, 

Havířov - Prostřední Suchá  

 

u k l á d á  

 

1. společnosti Městská realitní agentura, s.r.o. předložit Radě města Havířova  

návrh dalšího postupu prodeje jednotek po realizaci rekonstrukce domu  

na adrese Klidná 794/15, Havířov–Město 

Z: vedoucí EO 

MRA, s.r.o. 

T: 30. 6. 2018 

 

2. předložit návrh nových pravidel pro převod vlastnictví jednotky  

 

Z: vedoucí EO  

T: 23.5.2018 
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4107/82RM/2018 - OŘ/65/MRA/16 - Výměna oken v obytných domech ve vlastnictví  

statutárního města Havířov – III. Etapa - závěrečné vyhodnocení realizace 

akce____________________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

vyhodnocení výměny oken v obytných domech ve vlastnictví statutárního 

města Havířov – III. etapa, dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 až 3 

 

 

4108/82RM/2018 - Upuštění od vymáhání pohledávek__________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

upuštění od vymáhání pohledávek z důvodu nedobytnosti: 

1. za Reném Bystroněm, IČ: 48423378, ve výši 9.510 Kč, včetně příslušenství 

2. za Miroslavem Škutou, IČ: 67694331, ve výši 11.529 Kč,  

včetně příslušenství  

3. za Ladislavem Karchňakem, IČ: 11527676, ve výši 17.081 Kč,  

včetně příslušenství  

 

u k l á d á 

 

Městské realitní agentuře, s.r.o. 

1. odepsat pohledávku uvedenou v bodě 1, vedenou pod VS: 100101 

2. odepsat pohledávku uvedenou v bodě 2, vedenou pod VS: 100052 

3. odepsat pohledávku uvedenou v bodě 3, vedenou pod VS: 100075 

 

Z: vedoucí EO   

     MRA, s.r.o. 

                                                                                        T: 3/2018 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova 

vzít na vědomí zánik pohledávky: 

1. za spolkem Slavia Havířov, IČ: 68321139 ve výši 109.760 Kč  

včetně příslušenství a  

2. za společností Studio Atlas "v likvidaci", IČ: 27767043 ve výši 48.847 Kč  

včetně příslušenství. 

schválit upuštění od vymáhání pohledávek z důvodu nedobytnosti: 

1. za Ladislavem Bednaříkem, IČ 49475746 ve výši 103.877 Kč,  

včetně příslušenství  

2. za Januszem Antonczykem, IČ 64149323 ve výši 85.554,30 Kč,  

včetně příslušenství  

3. za Kamilem Pastrňákem, IČ: 69984433 ve výši 717.337 Kč,  

včetně příslušenství 
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4. za Jiřím Jahodou, IČ: 42079373 ve výši 56.932 Kč včetně příslušenství 

5. za Janou Dvořákovou, IČ: 71863524 ve výši 13.540 Kč včetně příslušenství 

6. za Zdeňkem Sivoňem, IČ: 61934038 ve výši 17.001 Kč včetně příslušenství 

7. za společností ALKOHURT CS, a.s., IČ: 60792035, ve výši 108.175 Kč,  

včetně příslušenství  

8. za společností U KOCURA s.r.o., IČ: 28573579, ve výši 209.538 Kč,  

včetně příslušenství  

9. za společností Ren - In s.r.o. "v likvidaci", IČ: 25914251,  

ve výši 89.516 Kč včetně příslušenství 

uložit Městské realitní agentuře, s.r.o.  

1. odepsat pohledávku uvedenou v bodě 1, vedenou pod VS: 100114 

2. odepsat pohledávku uvedenou v bodě 2, vedenou pod VS: 100028 

3. odepsat pohledávku uvedenou v bodě 3, vedenou pod VS: 100117 

4. odepsat pohledávku uvedenou v bodě 4, vedenou pod VS: 100033 

5. odepsat pohledávku uvedenou v bodě 5, vedenou pod VS: 100107 

6. odepsat pohledávku uvedenou v bodě 6, vedenou pod VS: 100070 

7. odepsat pohledávku uvedenou v bodě 7, vedenou pod VS: 100059 

8. odepsat pohledávku uvedenou v bodě 8, vedenou pod VS: 100127 

9. odepsat pohledávku uvedenou v bodě 9, vedenou pod VS: 100105 

 

  

4109/82RM/2018 - Zpráva o výsledku kontrol pronajatých nebytových prostor ve správě  

Městské realitní agentury, s.r.o. za 2. pololetí 2017_____________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a  v ě d o m í  

 

výsledek kontrol dodržování smluvních podmínek u smluv o nájmu části 

nemovité věci ve správě Městské realitní agentury, s.r.o. 

- bylo zkontrolováno 34 nebytových prostor v obytných domech, 10 garáží  

a 8 samostatných objektů a nebylo zjištěno porušení sjednaných smluvních 

podmínek  

 

 

4110/82RM/2018 - Povolení MRA, s.r.o. k ověřování údajů v evidenci nájemců  

– MRA Bonus Card_______________________________________________ 

 

 Rada města Havířova 

 
o d k l á d á 

 

rozhodnutí o povolení společnosti Městská realitní agentura, s.r.o. ověřovat 

splnění podmínek pro zařazení nájemců do programu benefitů s názvem MRA 

Bonus Card nahlížením do databáze nájemců 
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4111/82RM/2018 - Mimořádná přidělení obecních bytů_________________________________  
 

Rada města Havířova 
 

s c h v a l u j e 
 
1. mimořádné přidělení třípokojového obecního bytu se smluvním nájemným  

ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období 
v lokalitě Havířov-Šumbark p. Ladislavu Skybovi, t.b. …………………. pod 
podmínkou, že nájemní smlouva bude se jmenovaným uzavřena v souladu se 
Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku 
města Havířova ze dne 11.09.2013, ve znění Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3      

 
2. mimořádné přidělení dvoupokojového obecního bytu se smluvním nájemným  

ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období 
v lokalitě Havířov-Šumbark p. Jiřímu Radoňovi ml., t.b. ……………… pod 
podmínkou, že nájemní smlouva bude se jmenovaným uzavřena v souladu se 
Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku 
města Havířova ze dne 11.09.2013, ve znění Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3      

 

     
4112/82RM/2018 - Opakovaná žádost o přidělení konkrétního obecního bytu  

– Margita Hájková_______________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 

r u š í 
 
část usnesení č. 3970/79RM/2017 ze dne 20.12.2017, kterým nebylo schváleno 
přidělení konkrétního bytu č. 17 o vel. 1+1 v domě na ul. ……………… 
p. Margitě Hájkové, t.b. ……………… 
 
s c h v a l u j e 
 
přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 17 o vel. 1+1 se smluvním 
nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné 
období v domě na ul. ……………… p. Margitě Hájkové, t.b. …………..…… 
pod podmínkou, že  nájemní smlouva bude se jmenovanou uzavřena v souladu 
se  Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku 
města Havířova ze dne 11.09.2013, ve znění Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3    

 

     
4113/82RM/2018 - Přidělení konkrétních obecních bytů_________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 

s c h v a l u j e 
 
1. přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 8 o vel. 1+4 se smluvním  

nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné 
období v domě na ul. ………………manž. Ivaně Kovalčíkové Lankočí  
a Ing. Jiřímu Lankočí, t.b. ………………pod podmínkou, že nájemní 
smlouva bude se jmenovanými uzavřena v souladu se  Zásadami pro 
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uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova  
ze dne 11.09.2013, ve znění Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3       

 

2. přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 7 o vel. 1+3 se smluvním  

nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné 

období v domě na ul. ……………………. manž. Lence Wowrové a Danielu 

Wowrovi, t.b. …………………….pod podmínkou, že nájemní smlouva bude 

se jmenovanými uzavřena v souladu se  Zásadami pro uzavírání nájemních 

smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova ze dne 11.09.2013,  

ve znění Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3    

 

    

4114/82RM/2018 - 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. Aleny Prochaskové, trvale bytem 

……………………. k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 7, vel. 1+2 v domě  

na ul. ……………………., jehož nájemcem je její syn p. David Prochaska  

 

2. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský  

zákoník, přistoupení p. Vojtěcha Vyvlečky, trvale bytem 

……………………. k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 4, vel. 1+3 v domě  

na ul. ……………………., jehož nájemkyní je jeho babička  

p. Božena Vyvlečková  

 

3. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský  

zákoník, přistoupení p. Róberta Jašíka, trvale bytem ……………………. 

k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 58, vel. 1+3 v domě na ul. 

……………………., jehož nájemkyní je jeho matka p. Daša Jašíková  

 

4. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský  

zákoník, přistoupení p. Martina Vaculíka, trvale bytem ……………………. 

k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 3, vel. 1+3 v domě na ul. 

……………………., jehož nájemkyní je jeho matka p. Radomíra Vaculíková  

 

5. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský  

zákoník, přistoupení p. Radima Krainy, trvale bytem ……………………. 

k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 10, vel. 1+2 v domě na ul. 

……………………., jehož nájemkyní je jeho sestra p. Ilona Krainová  

 

6. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský  

zákoník, přistoupení p. Jarmily Samkové, trvale bytem ……………………. 

k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 6, vel. 1+2 v domě na ul. 

……………………. jehož nájemkyní je p. Lenka Šturmanová  
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4115/82RM/2018 - Záměr prodeje pozemků parc.č. 1972/2, parc.č. 1973/1, parc.č. 1980/3  

a části pozemku parc.č. 1980/1, k.ú. Bludovice_________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e       

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit záměr prodeje pozemků parc.č. 1972/2  o výměře 25 m
2
, parc. 

č. 1973/1 o výměře 77 m
2
, parc.č. 1980/3 o výměře 95 m

2 
a části pozemku parc. 

č
. 
1980/1 o výměře cca 80 m

2
, k.ú. Bludovice, spoluvlastníkům rodinného domu 

čp. 899, k.ú. Bludovice paní Anně Klučarikové, bytem …………………….  

a paní Mgr. Daně Podvojské, bytem ……………………. za účelem rozšíření 

zahrady a za účelem vybudování nezbytné přístupové cesty k jejich rodinnému 

domu  

vzít na vědomí žádost o prodej  části  pozemku parc.č. 1980/1, k.ú. Bludovice  

o výměře 109 m
2
 manželů Ing. Vladimíra Kondělky a Heleny Kondělkové, 

bytem ……………………. 

 

 

4116/82RM/2018 - Záměr prodeje částí pozemku parc.č. 1473, k.ú. Havířov-město__________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit záměr prodeje částí pozemku parc. 

č. 1473 o celkové výměře 40 m
2
, katastrální území Havířov-město, zastavěné 

stavbou čp. 290, která je součástí pozemku parc.č. 1472, k.ú. Havířov-město  

ve vlastnictví Ing. Ctirada Flisníka, bytem ……………………. 

 

 

4117/82RM/2018 - Záměr prodeje pozemku  parc.č. 3181, k.ú. Havířov-město pod stavbou  

garáže__________________________________________________________      

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e   

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit záměr prodeje pozemku parc.č. 3181, 

k.ú. Havířov-město o výměře 21 m
2
 panu Miloslavu Adamovi, bytem  

……………………., pod již postavenou stavbou garáže 

 

  



 
 

USNESENÍ 

z 82. schůze Rady města Havířova 
konané dne 14.02.2018 

20 

4118/82RM/2018 - Prodej části pozemku parc.č. 1714/5, k.ú. Prostřední Suchá_____________ 

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit prodej části pozemku parc.č. 1714/5, 

nově dle geometrického plánu označenou jako parc.č. 1714/198, orná půda,  

o výměře 224 m
2
, k.ú. Prostřední Suchá, manželům Zdeňku a MUDr. Sylvě 

Tomečkovým, ……………………., za účelem rozšíření zahrady, za cenu dle 

znaleckého posudku ve výši 78.400,00 Kč (tj. 350,00 Kč/ m
2
) + 1.800,00 Kč  

za zpracování znaleckého posudku, celkem 80.200,00 Kč + výše DPH platné  

ke dni povinnosti přiznat daň                                                    

 

  

4119/82RM/2018 - Nabídka na prodej nemovitosti dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb.  

od paní Aleny Krtilové____________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova neschválit nabídku na odkoupení stavby  

pro rodinnou rekreaci stojící na pozemku parc.č.  4056/24, o výměře 19 m
2
,  

k.ú. Havířov - město, od vlastníka paní Aleny Krtilové, ……………………., 

která stavbu nabídla městu, vlastníkovi pozemku pod stavbou, ve smyslu ust.  

§ 3056 zákona č. 89/2012 Sb. 

 

 

4120/82RM/2018 - Pronájem částí pozemku parc.č. 281, k.ú. Havířov – město, za účelem  

parkovacích stání pro vozidla taxi___________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. pronájem  části  pozemku   parc. č. 281, k.ú. Havířov – město, o výměře  

12 m
2
, označené č. 6 s podélným stáním, ul. Československé armády, pro 

pana Milana Sedláčka, bytem ……………………., IČO: 73899291,  

za účelem parkovacího stání pro vozidlo taxi, na dobu určitou 1 rok,  

s  účinností od 1. 3. 2018, nájemné ve výši 30.000,00 Kč/rok/1 stání, 

výpovědní lhůta 1 měsíc 

 

2. pronájem  části pozemku  parc. č. 281, k.ú. Havířov – město, o výměře  

12 m
2
, označené č. 7 s podélným stáním, ul. Československé armády,  

pro společnost PROTEM TAXI s.r.o., Prostřední Suchá č. 3467, Havířov,  

IČO: 04869168, za účelem parkovacího stání pro vozidlo taxi, na dobu 

určitou 1 rok, s účinností od 1. 3. 2018, nájemné ve výši 30.000,00 Kč/rok/1 

stání, výpovědní lhůta 1 měsíc 
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p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem nájemních 

smluv 

                                                                                                                Z: vedoucí EO               

                                                                                                                T: 31.03.2018 

 

 

4121/82RM/2018 - Pronájem pozemku parc.č. 524/101, k.ú. Bludovice____________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e     

 

pronájem pozemku parc.č. 524/101, kat. území Bludovice o výměře 15 m
2
, paní 

Janě Číkové, bytem ……………………., IČO: 06659365 k již postavenému 

prodejnímu stánku s prodejem novin, časopisů, tabákových výrobků, 

doplňkovým prodejem drogistického a papírenského zboží, potravin, 

nealkoholických a alkoholických nápojů mimo rozlévaných  

a s příjmem sázenek Sportky s tím, že nájemní smlouva bude uzavřena: 

- na dobu neurčitou  od 01.03.2018 s tříměsíční výpovědní lhůtou 

- za roční pronájem dle zásad pro uzavírání smluv o nájmu pozemků a o zřízení  

věcného břemene: 15 m
2
 stánek x 400,00 Kč/m

2
/rok = 6 000,00 Kč/ročně  

+ DPH v případě, že se nájemce stane plátcem DPH 

- zákaz prodeje rozlévaných alkoholických nápojů 

- nájemce zajistí v okolí stánku pořádek a v zimním období bezpečnou 

schůdnost přístupu ke stánku 

 

a 

 

ukončení nájemní smlouvy na pozemek parc.č. 524/101, k.ú. Bludovice s paní 

Michaelou Číkovou, bytem ……………………. dohodou k 28.02.2018 

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem nájemní 

smlouvy a dohody o ukončení nájemní smlouvy                                                 

                                                                                                        Z: vedoucí EO 

                                                                                                        T:  30.04.2018 

 

 

4122/82RM/2018 - Zřízení pozemkových služebností___________________________________  

 

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. 2441,  

k.ú. Prostřední Suchá za účelem umístění vodovodní přípojky  

za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,00 Kč + DPH, (o výměře 7 m
2
) dle GP 

č. 3099 - 123/2017 ze dne 05.12.2017 ve prospěch  pozemku parc.č. 2435/2, 

k.ú. Prostřední Suchá, jehož součástí je budova č.p. 442, jimž ke dni zřízení 



 
 

USNESENÍ 

z 82. schůze Rady města Havířova 
konané dne 14.02.2018 

22 

pozemkové služebnosti je vlastník Petr Masopust, bytem 

……………………., na dobu neurčitou 

 

2. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc. 

č. 2938/3, k.ú. Bludovice za účelem umístění kanalizační přípojky  

za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,00 Kč + DPH, (o výměře 3 m
2
) dle GP 

č. 4289 - 56/2017 ze dne 07.11.2017 ve prospěch  pozemku parc.č. 2867/7, 

k.ú. Bludovice, jehož součástí je budova č.p. 449, jimiž ke dni zřízení 

pozemkové služebnosti jsou vlastníky Ing. Jiří Myslivec  

a Mgr. Hana Myslivcová, oba bytem ……………………., na dobu neurčitou 

 

3. zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům v majetku města a to parc. 

č. 4755, 4874/1, k.ú. Havířov - město za účelem umístění sjezdu  

za jednorázovou úhradu ve výši 3.000,00 Kč + DPH,(o výměře 76,16 m
2 

) dle 

GP č. 2157 – 19a/2017 ze dne 31.07.2017, za účelem umístění vodovodní 

přípojky za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,00 Kč + DPH,(o výměře  

6,68 m
2
) dle GP č. 2157 – 19b/2017 ze dne 31.07.2017 ve prospěch pozemku 

parc.č. 4876, k.ú. Havířov - město, jehož součástí je budova č.p. 1596, jimž 

ke dni zřízení pozemkové služebnosti je vlastníkem Radim Struž, bytem 

……………………., na dobu neurčitou 

 

4. zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům v majetku města a to parc. 

č. 1143/1, 1229/2, k.ú. Bludovice za účelem umístění kanalizační přípojky  

za jednorázovou úhradu ve výši 2.875,00 Kč + DPH,(o výměře 23 m
2  

– graficky označeno v GP písmenem „ A“) a za účelem umístění plynovodní 

přípojky za jednorázovou úhradu ve výši 1.250,00 Kč + DPH,(o výměře  

10 m
2
 
 
– graficky označeno v GP písmenem „ B“) dle GP č. 4298 – 59/2017 

ze dne 13.12.2017 ve prospěch pozemku parc.č. 1143/5, k.ú. Bludovice, 

jehož součástí je budova č.p. 425, jimž ke dni zřízení pozemkové služebnosti 

je vlastníkem Ivo Tyleček, bytem ……………………., na dobu neurčitou 

 

5. zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům v majetku města a to parc. 

č. 2797/1, 3533, k.ú. Havířov - město za účelem umístění kanalizační 

přípojky za jednorázovou úhradu ve výši 3.750,00 Kč + DPH, (o výměře  

30 m
2
) dle GP č. 2142 - 51/2017 ze dne 10.05.2017 ve prospěch  pozemku 

parc.č. 3534, k.ú. Havířov - město, jehož součástí je budova č.p. 1260, jimiž 

ke dni zřízení pozemkové služebnosti jsou vlastníky Tomáš Dobřický, bytem 

…………………. a Lucie Káňová, bytem ………………, na dobu neurčitou 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv  

o zřízení pozemkové služebnosti  

                                                                                             Z: vedoucí EO 

                                                                                             T: 31.05.2018 
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4123/82RM/2018 - Zřízení služebnosti inženýrských sítí ve prospěch společnosti  

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.___________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemku v majetku města a to parc. 

č. 331/1, k.ú. Havířov - město spočívající v povinnosti strpět uložení 

vodovodního řadu, v právu chůze a jízdy motorovými vozidly a mechanismy 

při provádění kontrol, oprav, rekonstrukce a demontáže vodovodního řadu  

a v povinnosti zdržet se budování staveb, vysazování trvalých porostů 

v rámci stavby „ vodovodní řad DN 250GGG “ za jednorázovou úhradu   

ve výši 80.400,00 Kč + DPH, o výměře 402 m
2
 dle GP č. 2147 - 73/2017  

ze dne 31.05. 2017, na dobu neurčitou 

 

2. zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemkům v majetku města a to parc. 

č. 1271/2, 1272/1, 1272/2, 1273, 1288, 1291, 1329/2, 1351/1, 1355/1, k.ú. 

Bludovice spočívající v povinnosti strpět uložení vodovodního řadu, v právu 

chůze a jízdy motorovými vozidly a mechanismy při provádění kontrol, 

oprav, rekonstrukce a demontáže vodovodního řadu a v povinnosti zdržet se 

budování staveb, vysazování trvalých porostů v rámci stavby„  

Havířov – Bludovice, ul. Frýdecká – rekonstrukce vodovodního řadu“  

za jednorázovou úhradu  ve výši 162.200,00 Kč + DPH, o výměře 811 m
2
 dle 

GP č. 4271 - 296/2017 ze dne 22.09. 2017, na dobu neurčitou ve prospěch 

oprávněné společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 

se sídlem: 28. října 1235/169, Mariánské Hory, PSČ 709 00 Ostrava,  

IČO: 451 93 665  

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv  

o zřízení služebnosti inženýrské sítě 

                                                                                           Z: vedoucí EO 

                                                                                             T: 30.06.2018 

 

 

4124/82RM/2018 - Záměr pronájmu části nemovité věci formou veřejné soutěže____________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

záměr pronájmu části nemovité věci – garáže o výměře 15 m
2
 v suterénu 

obytného domu ul. Marie Pujmanové 1113/6, Havířov-Šumbark, formou 

veřejné soutěže na dobu 30 dnů, za podmínek: 

1) Nájemné je stanoveno v minimální výši 700,00 Kč/m2/rok, vč. DPH.  

2) Doba nájmu: na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.  

3) Platba nájmu a záloh za služby měsíčně.  

4) Garáž je určena pouze pro garážování vlastního osobního vozidla.  
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4125/82RM/2018 - Záměry prodloužení pronájmu částí nemovitých věcí a pronájem části  

nemovité věci____________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. záměr prodloužení pronájmu části nemovité věci – střechy o výměře  

28,30 m
2
 a prostoru o výměře 13,60 m

2
 ve 14. poschodí obytného domu  

ul. Čelakovského 1594/2b, Havířov-Podlesí, nájemci spol. Česká 

telekomunikační infrastruktura a.s., IČO: 04084063, k umístění 

telekomunikačního zařízení mobilního operátora 

 

2. záměr prodloužení pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího  

k podnikání o celkové výměře 99,40 m
2
 v 1. poschodí budovy zdravotního 

střediska ul. Budovatelů 991/20 b, Havířov-Prostřední Suchá, nájemci 

MUDr. Lukáši Golasowskému, IČO: 71177973, užívaných jako zubní 

ordinace 

 

3. pronájem nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové výměře  

69,97 m
2
 v 1. poschodí budovy zdravotního střediska ul. Budovatelů  

991/20 b, Havířov-Prostřední Suchá, MUDr. Lukáši Golasowskému,  

IČO: 71177973, jako zubní ordinaci, za podmínek: 

- nájemné 1.063,00 Kč/m
2
/rok bez DPH za ordinaci 

- nájemné 213,00 Kč/m
2
/rok bez DPH za společné prostory 

- nájemce provede rekonstrukci prostor na vlastní náklady bez nároku  

na finanční vyrovnání po ukončení nájmu 

- nájemce je oprávněn odepisovat vložené investice po dobu nájmu, soupis  

investic předá MRA, s.r.o. 

- nájem na dobu určitou do 31. 12. 2040 

 

 

4126/82RM/2018 - Pronájmy částí nemovitých věcí_____________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. pronájem části nemovité věci – místnosti o výměře 9,80 m
2
 v suterénu  

obytného domu ul. Nákupní 426, Havířov-Šumbark, p. Tomáši Horákovi, 

jako sklad pro vlastní potřebu, za podmínek: 

- nájemné 100,00 Kč/m
2
/rok bez DPH 

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 

 

2. pronájem části nemovité věci – místnosti o výměře 3,20 m
2
 ve  12. poschodí  

obytného domu Dlouhá tř. 1144, Havířov-Podlesí, p. Lence Rabenseifnerové, 

jako sklad pro vlastní potřebu, za podmínek: 

- nájemné 100,00 Kč/m
2
/rok bez DPH 

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 
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3. pronájem části nemovité věci – místnosti o výměře 29,45 m
2
 v suterénu  

budovy bývalé jídelny Reneta, Dlouhá třída 17, Havířov-Město,  

p. Jakubu Chovancovi, bytem ……………………., jako zkušebnu hudební 

skupiny, za podmínek: 

- nájemné 100,00 Kč/m
2
/rok bez DPH 

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 

- nájemce provede na vlastní náklady odhlučnění místnosti 

- nájemce zřídí samostatné měření elektrické energie 

- zkoušky budou probíhat od 17 do 22 hodin 

 

4. pronájem části nemovité věci – garážového stání č. 5 o výměře 19,61 m
2
  

v suterénu domu s pečovatelskou službou ul. Karvinská 2, Havířov-Město, 

Ing. Miroslavu Bémovi, ke garážování osobního vozidla, za podmínek: 

- nájemné 100,00 Kč/m
2
/rok, vč. DPH 

- nájem na dobu neurčitou od 1. 4. 2018 s tříměsíční výpovědní lhůtou 

- účel: garážování vlastního osobního vozidla 

 

 

4127/82RM/2018 - Pronájmy částí nemovitých věcí a ukončení nájmu části nemovité věci  

v Městském podnikatelském centru_________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. pronájem části nemovité věci – místnosti č. 306 o výměře 57,50 m
2
 a podíl  

na společných prostorách o výměře 25 m
2
 ve 3. nadzemním podlaží budovy 

Městského podnikatelského centra, ul. Palackého 2, Havířov-Město, spol. 

Oční studio Fovea s.r.o., IČO: 28631510, jako kancelář a sklad, za podmínek: 

- nájemné 500,00 Kč/m
2
/rok bez DPH za provozní plochy 

- nájemné 53,00 Kč/m
2
/rok bez DPH za společné prostory 

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 

 

2. pronájem části nemovité věci – místnosti č. 308 o výměře 59,20 m
2
 a podíl  

na společných prostorách o výměře 25 m
2
 ve 3. nadzemním podlaží budovy 

Městského podnikatelského centra, ul. Palackého 2, Havířov-Město, spol. 

Behaim IT Solutions s.r.o., IČO: 24182818, jako kancelář, za podmínek: 

- nájemné 500,00 Kč/m
2
/rok bez DPH za provozní plochy 

- nájemné 53,00 Kč/m
2
/rok bez DPH za společné prostory 

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 

 

3. pronájem části nemovité věci – místnosti č. 103 a č. 104 o výměře 38,10 m
2
  

a podíl na společných prostorách o výměře 16,50 m
2
 v 1. nadzemním podlaží 

budovy Městského podnikatelského centra, ul. Palackého 2, Havířov-Město, 

spol. ROSMEC spol. s r.o., IČO: 42867754, jako kancelář, za podmínek:  

- nájemné 500,00 Kč/m
2
/rok bez DPH za provozní plochy 

- nájemné 53,00 Kč/m
2
/rok bez DPH za společné prostory 

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 
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4. ukončení nájmu části nemovité věci – místnosti č. 001 o výměře 24,90 m
2
,  

č. 002 o výměře 59,60 m
2
 a podíl na společných prostorách o výměře  

25,80 m
2
 v 1. podzemním podlaží budovy Městského podnikatelského centra, 

ul. Palackého 2, Havířov-Město, nájemci spol. Lumír Sokol Plus s.r.o.,  

IČO: 27615995, dohodou k 28. 2. 2018 

 

5. obecný záměr pronájmu části nemovité věci – místnosti č. 001 o výměře    

24,90 m
2
, č. 002 o výměře 59,60 m

2
 a podíl na společných prostorách  

o výměře 25,80 m
2
 v 1. podzemním podlaží budovy Městského 

podnikatelského centra, ul. Palackého 2, Havířov-Město 

 

 

4128/82RM/2018 - 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/EO/2018 na pronájem části nemovité věci  

– garáže o výměře 15 m
2
 v suterénu obytného domu  

ul. Marie Pujmanové 1113/6, Havířov-Šumbark, kterou podali: 

1. p. Sylvie Sudová 

2. p. Roman Penčák 

3. p. František Přeček 

 

s c h v a l u j e 

 

uzavření nájemní smlouvy na část nemovité věci – garáž o výměře 15 m
2 

v suterénu obytného domu ul. Marie Pujmanové 1113/6, Havířov-Šumbark,  

s p. Františkem Přečkem, bytem ……………………., za podmínek: 

- nájemné 800,00 Kč/m
2
/rok, vč. DPH  

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou  

- platba nájmu a záloh za služby měsíčně  

- účel: garážování osobního vozidla 

 

 

4129/82RM/2018 - Pronájem části nemovité věci - poslanecké kanceláře – změna části  
usnesení_________________________________________________________ 

 
Rada města Havířova 
 

s c h v a l u j e 

 
změnu části usnesení Rady města Havířova ze dne 17. 1. 2018  
č. 4029/80RM/2018  
 
původní znění: 
pronájem části nemovité věci – kanceláře v 1. poschodí budovy na Dlouhé třídě 
č. p. 473/23, Havířov-Město, České republice – Kanceláři Poslanecké 
sněmovny, IČO: 00006572, za podmínek: 
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- účel: kancelář pro poslance Poslanecké sněmovny České republiky pana  
Bc. Josefa Bělicu  

- doba nájmu: na dobu určitou do zániku mandátu poslance 
- celková výměra prostor: 218 m

2 

- nájemné od 1. 2. 2018 do 31. 8. 2018 je stanoveno smluvní ve výši  
6.820,00 Kč vč. DPH měsíčně z důvodu probíhající rekonstrukce části prostor 
o výměře cca 150,00 m

2
  

- nájemné od 1. 9. 2018 je stanoveno smluvní ve výši 22.000,00 Kč vč. DPH  
měsíčně 

- výše měsíční paušální úhrady za služby – teplo, teplou a studenou vodu,  
elektrickou energii, odvoz odpadu, provoz telefonní stanice, údržbu, úklid, 
bude stanovena správcem 

- náklady na provoz telefonní stanice budou nájemci vyúčtovány podle  
skutečných nákladů 

 

nové znění: 
pronájem části nemovité věci – kanceláře v 1. poschodí budovy na Dlouhé třídě 
č. p. 473/23, Havířov-Město, České republice – Kanceláři Poslanecké 
sněmovny, IČO: 00006572, za podmínek: 
- účel: kancelář pro poslance Poslanecké sněmovny České republiky pana  
Bc. Josefa Bělicu  

- doba nájmu: na dobu určitou do zániku mandátu poslance 
- celková výměra prostor: 218 m

2 

- nájemné od 15. 2. 2018 je stanoveno smluvní ve výši 22.000,00 Kč vč. DPH  
měsíčně, včetně paušální úhrady za služby – teplo, teplou a studenou vodu, 
elektrickou energii, údržbu  

 

 

4130/82RM/2018 - Energetické centrum Horní Suchá__________________________________ 
 

Rada města Havířova 

 
n e s c h v a l u j e   

 
zaslat odvolání statutárního města Havířova v rámci rozhodnutí o vydání 
územního rozhodnutí – veřejnou vyhláškou o umístění stavby pod názvem 
„Energetické centrum Horní Suchá“ na pozemcích parc.č. 1055/1, 1055/126, 
1055/158 v katastrálním území Horní Suchá, vydaného Obecním úřadem Horní 
Suchá pod č.j. OÚHS/124/2014/Mi ze dne 26. 1. 2018 

 

  

4131/82RM/2018 - Předání majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím  
– ZŠ Gen. Svobody, Městské kulturní středisko Havířov a Správa 

sportovních a rekreačních zařízení Havířov___________________________  
 

Rada města Havířova 

 
d o p o r u č u j e     

 
Zastupitelstvu města Havířova  
schválit předání majetku k hospodaření dle § 27 odst. 2 písm. e) zákona  
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, a to: 
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1. technického zhodnocení majetku pořízeného v rámci investiční akce 15032  

– Snižování spotřeby energie ZŠ Gen. Svobody, Havířov–Šumbark v celkové 

účetní ceně 38.981.675,24 Kč příspěvkové organizaci Základní škola 

Havířov – Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná, Gen. Svobody 

284/16, 736 01  Havířov-Šumbark, IČO: 48805513 

2. technické zhodnocení majetku pořízeného v rámci investiční akce 16022  

– Rekonstrukce trafostanice TS KA 9103 v KDLJ v celkové účetní ceně 

328.631,56 Kč příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko Havířov, 

Hlavní třída 246/31a, 736 01 Havířov-Město, IČO: 00317985  

3. technické zhodnocení majetku pořízeného v rámci investiční akce 16037  

– Rekonstrukce trafostanice TS KA 9100 ve VÚH v celkové účetní ceně 

950.106,72 Kč příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních 

zařízení Havířov, Těšínská 1296/2a, 736 01  Havířov-Podlesí,  

IČO: 00306754 

4. úplné znění přílohy č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní  

škola Havířov – Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná, Gen. 

Svobody 284/16, 736 01  Havířov-Šumbark, IČO: 48805513, ve znění 

přílohy č. 1 tohoto materiálu 

5. úplné znění přílohy č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Městské  

kulturní středisko Havířov, Hlavní třída 246/31a, 736 01 Havířov-Město, 

IČO: 00317985, ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu 

6. úplné znění přílohy č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Správa  

sportovních a rekreačních zařízení Havířov, Těšínská 1296/2a,  

736 01  Havířov-Podlesí, IČO: 00306754, ve znění přílohy č. 3 tohoto 

materiálu 

uložit vyhotovit dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací Základní 

škola Havířov – Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná, Městské 

kulturní středisko Havířov a Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, 

v souladu s tímto usnesením 

 

 

4132/82RM/2018 - Darování movitých věcí příspěvkovým organizacím MŠ Puškinova  

a ZŠ Gen. Svobody_______________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e     

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit darování movitých věcí příspěvkovým 

organizacím, a to:  

1. Mateřské škole Havířov-Město Puškinova 7a/908, 73601 Havířov – Město,  

A.S.Puškina 908/7a, IČO: 61988707, poplachový zabezpečovací a tísňový 

systém, inv. číslo 000000071330 v účetní hodnotě 26.835,00 Kč 

2. Základní škole Havířov - Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná,  

736 01  Havířov-Šumbark, Gen. Svobody 284/16, IČO: 48805513,  

4 ks záchytného systému inv. číslo 000000072223, 000000072224, 

000000072225, 000000072226 v celkové účetní hodnotě 191.273,76 Kč, 

pořízené v rámci investiční akce 15032 Snižování spotřeby energie ZŠ Gen. 

Svobody, Havířov-Šumbark 
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4133/82RM/2018 - Návrh úprav rozpočtu II. na rok 2018 – rozpočtová opatření č. 6. – 18.____  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

  

rozpočtová opatření č. 17. a 18., dle důvodové zprávy 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit 

a) rozpočtová opatření č. 6. – 16., dle důvodové zprávy 

b) na základě rozpočtových opatření č. 6. – 18. tyto nové závazné ukazatele  

rozpočtu města Havířova na rok 2018: 

 

I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4) 2 088 032,69 tis. Kč 

z toho: tř. 1 - daňové příjmy 1 051 641,00 tis. Kč 

 

tř. 2 - nedaňové příjmy 26 322,73 tis. Kč 

 

tř. 3 - kapitálové příjmy 2 450,00 tis. Kč 

 

tř. 4 - přijaté transfery 1 007 618,96 tis. Kč 

    II. Výdaje celkem (a> + b>) 2 269 475,01 tis. Kč 

a) výdaje organizačních jednotek MMH 1 962 541,91 tis. Kč 

z toho: odbor životního prostředí 1 027,73 tis. Kč 

 

odbor školství a kultury 22 372,00 tis. Kč 

 

odbor územního rozvoje 476 358,24 tis. Kč 

 

odbor organizační 256 132,89 tis. Kč 

 

odbor sociálních věcí 7 321,14 tis. Kč 

 

odbor komunálních služeb 291 130,00 tis. Kč 

 

Městská policie Havířov 86 977,00 tis. Kč 

 

ekonomický odbor 794 951,26 tis. Kč 

 

odbor kancelář primátora 26 271,65 tis. Kč 

b) příspěvky organizacím 306 933,10 tis. Kč 

z toho: MŠ Balzacova 1 953,00 tis. Kč 

 

MŠ "U kamarádů" (Čelakovského) 910,00 tis. Kč 

 

MŠ ČSA 908,00 tis. Kč 

 

MŠ E. Holuba 1 070,00 tis. Kč 

 

MŠ Horymírova 1 060,00 tis. Kč 

 

MŠ Lípová 1 450,00 tis. Kč 

 

MŠ Mládí 1 090,00 tis. Kč 

 

MŠ Moravská 1 946,00 tis. Kč 

 

MŠ Okružní 1 003,18 tis. Kč 

 

MŠ Petřvaldská 2 690,00 tis. Kč 

 

MŠ Přímá 1 000,00 tis. Kč 

 

MŠ Puškinova 1 089,00 tis. Kč 

 

MŠ Radniční 1 935,00 tis. Kč 

 

MŠ Resslova 0,00 tis. Kč 

 

MŠ Sukova 872,00 tis. Kč 

 

MŠ Švabinského 854,29 tis. Kč 

 

MŠ U Jeslí 905,00 tis. Kč 
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MŠ U Stromovky 1 010,00 tis. Kč 

 

MŠ U Topolů 700,00 tis. Kč 

 

ZŠ 1. Máje 3 886,00 tis. Kč 

 

ZŠ F. Hrubína 3 395,12 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Frýdecká 3 456,00 tis. Kč 

 

ZŠ Gen. Svobody 3 822,00 tis. Kč 

 

ZŠ Gorkého 3 855,54 tis. Kč 

 

ZŠ Jarošova 2 668,00 tis. Kč 

 

ZŠ K. Světlé 3 289,27 tis. Kč 

 

ZŠ Kpt. Jasioka 2 792,00 tis. Kč 

 

ZŠ M. Kudeříkové 3 895,00 tis. Kč 

 

ZŠ M. Pujmanové 3 612,00 tis. Kč 

 

ZŠ Mládežnická 3 461,00 tis. Kč 

 

ZŠ Moravská 5 721,00 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Na Nábřeží 5 867,00 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Selská 924,00 tis. Kč 

 

ZŠ Školní 2 714,00 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Zelená 1 052,00 tis. Kč 

 

ZŠ Žákovská 3 933,00 tis. Kč 

 

ASTERIX - středisko volného času Havířov 2 857,00 tis. Kč 

 

Domov seniorů Havířov 27 000,00 tis. Kč 

 

Městská knihovna Havířov 23 170,00 tis. Kč 

 

Městské kulturní středisko Havířov 39 227,70 tis. Kč 

 

SANTÉ - Centrum ambulantních a 

pobytových sociálních služeb Havířov 
9 449,00 tis. Kč 

 

Sociální služby města Havířova 44 831,00 tis. Kč 

 

Správa sportovních a rekreačních zařízení 

Havířov 35 310,00 tis. Kč 

 

Ostatní dotace a dary 44 300,00 tis. Kč 

    III. Financování celkem +181 442,32 tis. Kč 

z toho: dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 0,00 tis. Kč 

 

splátky jistin úvěrů -105 000,00 tis. Kč 

 

změna stavu na bankovních účtech +286 442,32 tis. Kč 

 

 

4134/82RM/2018 - Participativní rozpočet města Havířova______________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit zavedení participativního rozpočtu 

města Havířova  
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4135/82RM/2018 - Udělení souhlasu s přijetím daru příspěvkovou organizací zřízenou  

statutárním městem Havířov_______________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s  o  u  h  l  a  s  í  

 

s přijetím daru příspěvkovou organizací města: 

 

ASTERIX – středisko volného času Havířov, příspěvková organizace  

(IČO: 75085747) 

 

peněžitý dar ve výši 30 000 Kč od společnosti GRANIK s.r.o., Závodní 815,  

739 61 Třinec – Staré město (IČO: 25902857) – pokrytí nákladů letního 

tanečního tábora v turistické základně Pstruží 

 

 

4136/82RM/2018 - Zapojení neinvestiční rozpočtové rezervy odboru školství a kultury_______ 

  
Rada města Havířova   

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit  
I. zapojení neinvestiční rozpočtové rezervy odboru školství a kultury na rok  

2018, a to formou zvýšení příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím  

na dofinancování odměňování v ostatních osobních nákladech dle novely 

nařízení vlády č. 567/2006 Sb., a v prostředcích na platy dle nařízení vlády  

č. 341/2017 Sb., včetně zákonných odvodů takto: 

1. Základní škole Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná,  

IČO: 61988723 ve výši 5 400 Kč 

2. Základní škole a Mateřské škole Havířov-Bludovice Frýdecká,  

příspěvková organizace, IČO: 48805289 ve výši 4 100 Kč 

3. Základní škole Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná,  

IČO: 48805513 ve výši 3 000 Kč 

4. Základní škole Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná,  

IČO: 62331221 ve výši 2 000 Kč 

5. Základní škole Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná,  

příspěvková organizace, IČO: 70958165 ve výši 4 700 Kč 

6. Základní škole Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední Suchá  

Kpt. Jasioka 57 okres Karviná, IČO: 61988600 ve výši 14 700 Kč 

7. Základní škole Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná,  

příspěvková organizace, IČO: 62331248 ve výši 26 200 Kč 

8. Základní škole Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná,  

IČO: 48805475 ve výši 16 000 Kč 

9. Základní škole Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná,  

příspěvková organizace, IČO: 70958114 ve výši 17 900 Kč 

10. Základní škole Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná,  

příspěvková organizace, IČO: 70958131 ve výši 81 400 Kč 

11. Základní škole a Mateřské škole Havířov-Město Na Nábřeží, příspěvková  

organizace, IČO:  48805271 ve výši 67 900 Kč 
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12. Základní škole Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná,  

příspěvková organizace, IČO: 70958149 ve výši 7 900 Kč 

13. Základní škole Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná,  

IČO: 62331230 ve výši 5 800 Kč  

14. Mateřské škole Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190, IČO: 61988685  

ve výši 6 800 Kč 

15. Mateřské škole „U kamarádů“, Havířov-Podlesí, Čelakovského 4/1240,  

příspěvková organizace, IČO: 70958289 ve výši 4 500 Kč 

16. Mateřské škole Havířov-Město Čs. armády 5/201, IČO: 61988561 

ve výši 1 400 Kč 

17. Mateřské škole Havířov-Podlesí E. Holuba 7/1403, příspěvková  

organizace, IČO: 70958220 ve výši 3 200 Kč 

18. Mateřské škole Havířov-Město Horymírova 7/1194, IČO: 61988634  

ve výši 2 600 Kč 

19. Mateřské škole Havířov-Město Lípová 15, IČO: 65890701  

ve výši 5 800 Kč 

20. Mateřské škole Havířov-Šumbark Mládí 23/1147, IČO: 61988596  

ve výši 4 000 Kč 

21. Mateřské škole Havířov-Šumbark Moravská 14/404, příspěvková  

organizace, IČO: 61988588 ve výši 7 000 Kč 

22. Mateřské škole Havířov-Šumbark Okružní 1a/1070, příspěvková  

organizace, IČO: 70958297 ve výši 2 300 Kč 

23. Mateřské škole Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262, IČO: 61988570  

ve výši 9 100 Kč 

24. Mateřské škole Havířov-Podlesí Přímá 8/1333, příspěvková organizace,  

IČO: 70958246 ve výši 2 900 Kč 

25. Mateřské škole Havířov-Město Puškinova 7a/908, IČO: 61988707  

ve výši 1 200 Kč 

26. Mateřské škole Havířov-Město Radniční 7/619, IČO: 61988715  

ve výši 4 000 Kč 

27. Mateřské škole Havířov-Město Sukova 2a, IČO: 65890710  

ve výši 2 000 Kč 

28. Mateřské škole Havířov-Město Švabinského 7/993, příspěvková  

organizace, IČO: 70958254 ve výši 1 300 Kč 

29. Mateřské škola Havířov-Šumbark U Jeslí 4/894, příspěvková organizace,  

IČO: 70958262 ve výši 2 400 Kč 

30. Mateřské škole Havířov-Město U Stromovky 60, IČO: 65890698  

ve výši 1 000 Kč 

31. Mateřské škole Havířov-Prostřední Suchá U Topolů 3/688, příspěvková  

organizace, IČO: 70958203 ve výši 3 500 Kč 

32. ASTERIX - středisku volného času Havířov, příspěvková organizace,  

IČO:  75085747 ve výši 52 300 Kč 

II. zapojení neinvestiční rozpočtové rezervy odboru školství a kultury na rok  

2018, a to formou zvýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizace  

na dofinancování kroužků 

1. Základní škole Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, 

příspěvková organizace, IČO: 70958149 ve výši 16 700 Kč 
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u l o ž i t ekonomickému odboru zapracovat do návrhu úprav rozpočtu III. na 

rok 2018 výše uvedené usnesení 

Z: zástupce  

     vedoucího OŠK 

          T: duben 2018 

 

 

4137/82RM/2018 - Souhlas zřizovatele k vyřazení investičního majetku příspěvkovou  

organizací ZŠ Gorkého____________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

vyřazení níže uvedeného investičního majetku příspěvkovou organizací města 

Základní školou Havířov – Město Gorkého 1/329 okres Karviná  

(IČO: 62331221) 

 

chladící skříň NOSRETI, typ LHT-HG 5.1M, inventární číslo HIM 36/10, 

v pořizovací ceně 59 429 Kč včetně DPH, zůstatková cena 14 275 Kč 

 

 

4138/82RM/2018 - Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit  

statutárního města Havířova na období 2014-2017, prodloužen do roku 

2019____________________________________________________________    

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit Aktualizaci Komunitního plánu 

sociálních služeb a souvisejících aktivit statutárního města Havířova na období 

2014-2017, prodloužen do roku 2019 dle přílohy č. 1 

 

            

4139/82RM/2018 - „Rekondičně - ozdravné pobyty osamělých seniorů pro rok 2018“  

– zahájení 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 na služby  

„Rekondičně -  ozdravné pobyty osamělých seniorů pro rok 2018“ 

s předmětem plnění dle Přílohy č. 1 

 

2. následné veřejné zakázky (opce):  ne  

    rozdělení veřejné zakázky na části:  ne 
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3. dílčí plnění (fakturace):   ne 

    poskytnutí zálohy:    ano (maximálně 50% z celkové  

ceny včetně DPH  

za 40 ubytovaných) 

    čerpání dotace:    ne 

    přenesená daňová povinnost:   ne 

 

4. varianty nabídky:    ne 

 

5. dobu realizace veřejné zakázky: v období května až října 2018 dva  

na sebe navazující turnusy 

     

6. hodnotící kritérium:   nejnižší nabídková cena v Kč včetně DPH 

    

7. základní způsobilost:  

- v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání  

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to čestné prohlášení  

ne starší 3 měsíce přede dnem podání nabídky 

 

8. profesní způsobilost:  

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud je v nich  

zapsán, ne starší 3 měsíce přede dnem podání nabídky 

- doklad o oprávnění k podnikání dodavatele v rozsahu odpovídajícím  

předmětu veřejné zakázky (zejména doklad prokazující příslušné 

živnostenské oprávnění), pokud jiné právní předpisy takové oprávnění 

vyžadují 

 

9. ekonomickou kvalifikaci: 

- čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou  

zakázku 

 

10. další podmínky zadávacího řízení dle Přílohy č. 1  

 

11. způsob realizace zadávacího řízení: listinnou formou  

 

12. složení hodnotící komise dle Přílohy č. 2 

 

13. odeslání výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace dodavatelům  

uvedeným v Příloze č. 3 

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstkyni primátorky pro sociální rozvoj podpisem dokumentů souvisejících 

se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého rozsahu  

„Rekondičně – ozdravné pobyty osamělých seniorů pro rok 2018“ 
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u k l á d á  

 

předložit k podpisu výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace  

na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekondičně – ozdravné pobyty 

osamělých seniorů pro rok 2018“  

          Z: vedoucí OSV 

          T: 02/2018 

 

             

4140/82RM/2018 - „Rekondiční pobyty seniorů pro rok 2018“ – zahájení 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 na služby  

„Rekondiční pobyty seniorů pro rok 2018“ s předmětem plnění  

dle Přílohy č. 1   

 

2. následné veřejné zakázky (opce):  ne  

rozdělení veřejné zakázky na části:  ano (každá část je jeden turnus,  

uchazeč může podat nabídku 

na jednu, dvě nebo i tři části 

i se stejným místem pobytu) 

     

3. dílčí plnění (fakturace):   ne 

poskytnutí zálohy:    ano (maximálně 50% z celkové  

ceny včetně DPH  

za maximální počet  

ubytovaných všech turnusů, 

na které bude uchazeč  

podávat nabídku) 

           

    čerpání dotace:    ne 

    přenesená daňová povinnost:   ne 

 

4. varianty nabídky:    ne 

 

5. dobu realizace veřejné zakázky: v období května až října 2018    

  

6. hodnotící kritérium:   nabídková cena v Kč včetně DPH   váha 60% 

sportovní vyžití                              váha 10% 

wellness služby                             váha 20%  

    vzdálenost zastávky místní dopravy       váha  5 % 

    četnost linek místní dopravy                  váha  5 % 

    

7. způsob hodnocení: dle Přílohy č. 2 
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8. základní způsobilost:  

- v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání  

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to čestné prohlášení  

ne starší 3 měsíce přede dnem podání nabídky 

 

9. profesní způsobilost:  

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud je v nich  

zapsána, ne starší 3 měsíce přede dnem podání nabídky 

- doklad o oprávnění k podnikání dodavatele v rozsahu odpovídajícím  

předmětu veřejné zakázky (zejména doklad prokazující příslušné 

živnostenské oprávnění), pokud jiné právní předpisy takové oprávnění 

vyžadují 

 

10. ekonomickou kvalifikaci: 

- čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou  

zakázku 

 

11. další podmínky zadávacího řízení: dle Přílohy č. 1  

 

12. způsob realizace zadávacího řízení: listinnou formou  

 

13. složení hodnotící komise: dle Přílohy č. 3 

 

14. odeslání výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace dodavatelům:  

dle Přílohy č. 4 

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstkyni primátorky pro sociální rozvoj podpisem dokumentů souvisejících 

se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekondiční pobyty 

seniorů pro rok 2018“ 

 

u k l á d á  

 

předložit k podpisu výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace na 

veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekondiční pobyty seniorů pro rok 2018“  

              

          Z: vedoucí OSV 

          T: 02/2018 

 

 

4141/82RM/2018 - Pořadník žadatelů o byty zvláštního určení pro rok 2018 – bezbariérové  

byty na území statutárního města Havířova___________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

Pořadník žadatelů o byty zvláštního určení pro rok 2018 – bezbariérové byty 

dle přílohy č. 1 
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4142/82RM/2018 - Pořízení internetového portálu pro prezentaci sportu ve městě Havířově__ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

nabídku systému Sportuj v Havířově od firmy AstrumQ Interactive, s.r.o.,  

dle přílohy č. 1  

 

o d k l á d á  

 

rozhodnutí o pořízení internetového portálu pro prezentaci sportu ve městě 

Havířově  

 

 

4143/82RM/2018 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova z výdajové části  

OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ v roce 2018 sportovním a mimosportovním 

subjektům_______________________________________________________  

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova  

vzít na vědomí 

- žádost pobočného spolku Junák - český skaut, středisko Havířov, z. s.,  

IČO 18055958, o návratnou finanční výpomoc na projekt "Noční setkání bez 

hranic!" v rámci evropského operačního programu "INTERREG V-A Česká 

republika - Polsko" dle přílohy č. 9 

- informativní zprávu o vyúčtování dotací poskytnutých z výdajové části OJ 10  

„Ostatní dotace a dary“, rozpočtu statutárního města Havířova za rok 2017 dle 

přílohy č.15 

neschválit návratnou finanční výpomoc ve výši 276 126 Kč pobočnému spolku 

Junák  - český skaut, středisko Havířov, z. s., IČO 18055958, na projekt "Noční 

setkání bez hranic!" v rámci evropského operačního programu "INTERREG  

V-A Česká republika - Polsko", dle přílohy č. 9 

schválit  
- vzor Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, vyhotovený v souladu  

s platnou legislativou, dle přílohy č. 14 s tím, že příjemcům dotace zařazeným 

do sítě krajských registrovaných služeb v sociální oblasti bude veřejnoprávní 

smlouva o poskytnutí dotace doplněna o deklaraci vyjadřující připojení  

se statutárního města Havířova k vyrovnávací platbě formou přistoupení  

ke krajskému pověření ve Smlouvě o závazku veřejné služby a platbě za jeho 

výkon uzavřené mezi poskytovateli sociálních služeb a příslušným krajem 

- poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu  

města Havířova v roce 2018: 

I. z mimosportovní sféry v celkové výši 10 119 200 Kč, a to takto: 

 sociální oblast:   

 - Registrované sociální služby 2 767 400 Kč, dle přílohy č. 1A 

 - Projekty a činnost na podporu  

  aktivit souvisejících se sociální  

  oblastí 

     956 800 Kč, dle přílohy č. 1B                              
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 kulturní oblast a ostatní oblast 2 110 000 Kč, dle přílohy č. 2 

 školská oblast 3 140 000 Kč, dle přílohy  

č. 3A,B 

 oblast partnerských vztahů 80 000 Kč, dle přílohy č. 4 

 oblast prevence kriminality  

a protidrogové prevence  

a bezpečnosti v silničním provozu 

200 000 Kč, dle přílohy č. 5 

 oblast bezpečnosti a ochrany zdraví:   

 - podpora integrovaného 

záchranného     

  systému 

600 000 Kč, dle přílohy č. 6A 

 - zdravotnictví 175 000 Kč, dle přílohy č. 6B 

 - životní prostředí 90 000 Kč, dle přílohy č. 6C 

 - ostatní oblast (nezařazené žádosti) 0 Kč, dle přílohy č. 8 

II. ze sportovní sféry v celkové výši 27 096 800 Kč dle přílohy  

č. 7A,B,C 

- uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzoru uvedeném  

v příloze 14 s fyzickými a právnickými osobami ve schválené výši dle bodu  

3. usnesení tohoto materiálu 

pověřit  
- vedoucí odboru školství a kultury  podpisem veřejnoprávních smluv  

o poskytnutí dotace,  a to v případě poskytnutí dotace do 400 000 Kč (včetně) 

v jednotlivých případech 

- náměstkyni primátorky pro sociální rozvoj podpisem veřejnoprávních smluv  

o poskytnutí dotace,  a to v případě poskytnutí dotace nad 400 000 Kč 

v jednotlivých případech 

 

    

4144/82RM/2018 - Rozšíření realizace investičních akcí v roce 2018_______________________  

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit realizaci těchto investičních akcí 

z rozpočtu města na rok 2018: 

1. stavba č. 17026 Parkoviště na ul. Stavbařská, předpokládaná cena  

10.890.000 Kč včetně DPH 

2. stavba č. 5004 Cyklostezka Havířov – Těrlická přehrada – úsek lesopark  

– Na Osinách, předpokládaná cena 7.254.633,93 Kč včetně DPH 

3. stavba č. 17025 Snižování spotřeby MŠ Petřvaldská, předpokládaná cena  

18.563.642,86 Kč včetně DPH  

4. stavba č. 15003 Sesuv svahu na ul. Svažná – terénní úpravy svahu  

na parc.č.2093/33 k.ú. Bludovice, předpokládaná cena 302.500,- Kč  

včetně DPH 
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u k l á d á  

 

do materiálů pro radu města k zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku 

uvádět v závěru důvodové zprávy způsob schválení realizace předmětu veřejné 

zakázky (nabytí majetku) v orgánech města 

Z: zpracovatelé  

     materiálu 

T: trvale  

 

  

4145/82RM/2018 - Cyklostezka Havířov – Žermanická přehrada a cyklostezka Havířov  

– Těrlická přehrada (stavby č. 4002 a 5004) - zahájení 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  

„Cyklostezka Žermanická a Těrlická přehrada“ 

 

2. následné veřejné zakázky (opce):  ne  

    rozdělení veřejné zakázky na části:  ano  

část 1) - Cyklostezka Žermanická přehrada  

část 2) - Cyklostezka Těrlická přehrada  

(možnost podání nabídky na obě části nebo pouze na jednu část)  

 

3. dílčí plnění (fakturace):   ano (měsíční) 

    poskytnutí zálohy:    ne 

    čerpání dotace:    ne  

    přenesená daňová povinnost:   ne 

 

4. druh zadávacího řízení:  zjednodušené podlimitní řízení  

 

5. zadávací lhůtu:   120 dnů (stejné pro obě části) 

 

6. výši požadované jistoty:  část 1) 40.000 Kč  

      část 2) 110.000 Kč  

(pokud bude dodavatel podávat nabídku na obě části, bude jistota ve výši 

součtu jistot obou částí) 

 

7. varianty nabídky:   ne 

 

8. dobu realizace veřejné zakázky:   

předpokládané zahájení:  květen 2018 (účinnost smlouvy a předání  

staveniště) 

termín ukončení: část 1) nejpozději do 90 kalendářních dnů ode dne  

předání a převzetí staveniště  

    část 2) nejpozději do 120 kalendářních dnů ode dne  

předání a převzetí staveniště  

 

9. kritérium hodnocení:   nejnižší nabídková cena v Kč včetně 

DPH (100%) stejné pro obě části  
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10. základní způsobilost dodavatele v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona  

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon“), doklady dle ust. § 75 zákona (stejné pro obě 

části) 

 

11. profesní způsobilost:  

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence dodavatele,  

pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje (stejné pro 

obě části) 

- doklad o oprávnění k podnikání dodavatele v rozsahu odpovídajícímu  

předmětu veřejné zakázky, a to „Provádění staveb, jejich změn  

a odstraňování“ a „Výkon zeměměřických činností“ (stejné pro obě části) 

 

12. technickou kvalifikaci:  

- seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením  

zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí  

a dokončení nejvýznamnějších stavebních prací v seznamu uvedených,  

a to min. 3 zakázek, přičemž předmětem každé byla rekonstrukce nebo 

výstavba pozemní komunikace v minimální hodnotě 1.000.000 Kč bez 

DPH/tyto stavební práce na 1 zakázce (počet zakázek a hodnota zůstává 

stejná, i když dodavatel podá nabídku na obě části) 

  

- seznam osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky, v tomto  

složení: 

a) stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího, z nichž vždy alespoň jeden  

musí vykonávat odborné vedení provádění stavby, 

b) osoba ověřující výsledky zeměměřických činností (touto osobou může  

být i stavbyvedoucí nebo zástupce stavbyvedoucího) 

(osoby mohou být u obou částí veřejné zakázky stejné) 

 

- osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci stavbyvedoucího a zástupce  

stavbyvedoucího: 

a)  osvědčení o autorizaci nebo o registraci usazené či hostující osoby  

v oboru dopravní stavby nebo dopravní stavby, specializace nekolejová 

doprava  

b)  vykonávání funkce stavbyvedoucího u minimálně 2 dokončených  

zakázek, přičemž předmětem každé byla rekonstrukce nebo výstavba 

pozemní komunikace v minimální hodnotě 1.000.000 Kč bez DPH/tyto 

stavební práce na 1 zakázce  

 

- osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osoby ověřující výsledky  

zeměměřických činností: 

a) úřední oprávnění podle ust. § 13 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 200/1994 

Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 

souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů  

 

13. podmínky zadávacího řízení:      

-  předložení seznamu poddodavatelů dle ust. § 105 odst. 1 písm. b) zákona  

v nabídce (pokud bude dodavatel podávat nabídku na obě části, předloží 

seznam pro každou část samostatně) 

- jako podmínku uzavření smlouvy dle ust. § 104 odst. 1 písm. e) zákona  

předložení: 
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a) dokladů dle ust. § 75 zákona prokazujících základní způsobilost  

poddodavatelů dodavatele v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona  

b) výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence  

poddodavatelů dodavatele, pokud jiný právní předpis zápis do takové 

evidence vyžaduje 

c) dokladu o oprávnění k podnikání poddodavatelů dodavatele v rozsahu  

odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, na jakém se bude 

poddodavatel podílet, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění 

vyžadují 

d) pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu s pojistným plněním  

v minimální výši 5.000.000 Kč (výše zůstává stejná, i když dodavatel 

podá nabídku na obě části) 

e) informace o tom, zda je vybraný dodavatel malý či střední podnik, jak je  

uvedeno v doporučení Komise 2003/361/ES 

 

14.  podmínky realizace:      

- záruka za jakost celého díla 60 měsíců (stejné pro obě části) 

- předložení bankovní záruky k zajištění plnění povinností dodavatele  

v záruční době ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH nejpozději v den 

doručení písemné výzvy dodavatele zadavateli k převzetí dokončeného díla 

(stejné pro obě části) 

 

15. složení komise dle Přílohy č. 1 

 

16. zahájení zadávacího řízení, tzn. zveřejnění výzvy k podání nabídky  

na profilu zadavatele a odeslání výzvy k podání nabídky dodavatelům 

uvedeným v Příloze č. 2, až po schválení realizace investiční akce 

„Cyklostezka Havířov-Těrlická přehrada - 3. etapa“ Zastupitelstvem města 

Havířova 

 

p o v ě ř u j e  

 

1. komisi otevíráním obálek, hodnocením nabídek, posouzením nabídky  

či nabídek, zda splňují podmínky účasti v zadávacím řízení, a posouzením 

splnění podmínek účasti vybraného dodavatele po předložení dokladů podle 

ust. § 122 zákona 

 

2. náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem dokumentů  

týkajících se předmětného zadávacího řízení 

 

             

4146/82RM/2018 - OŘ/572/OÚR/17 - „Odkanalizování částí města Havířova V. etapa  

– lokalita Fryštátská a okolí“ - rozhodnutí o vyloučení, o výběru  

a o uzavření smlouvy______________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

r o z h o d l a  
 

1. o vyloučení společnosti KR OSTRAVA a.s., se sídlem Slívova 1946/7,  

710 00 Ostrava, IČO: 25890981, z účasti v zadávacím řízení 

OŘ/572/OÚR/17 - „Odkanalizování částí města Havířova V. etapa – lokalita 
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Fryštátská a okolí“, neboť společnost neprokázala splnění kvalifikačních 

předpokladů, jak je blíže popsáno v příloze č. 1  

 

2. o výběru dodavatele POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava, se sídlem  

Holasická 1632/57A, 747 05 Opava, IČO: 25606468, který předložil 

ekonomicky nejvýhodnější nabídku v zadávacím řízení OŘ/572/OÚR/17  

- „Odkanalizování částí města Havířova V. etapa – lokalita Fryštátská  

a okolí“, jak vyplývá z přílohy č. 2 

 

3. o uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky OŘ/572/OÚR/17  

– „Odkanalizování částí města Havířova V. etapa – lokalita Fryštátská  

a okolí“ s dodavatelem POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava, se sídlem 

Holasická 1632/57A, 747 05 Opava, IČO: 25606468, s cenou 20.741.733,05 

Kč bez DPH (25.097.496,99 Kč včetně DPH) v případě splnění podmínek 

účasti vybraného dodavatele předložením všech dokladů dle ust. § 122 odst. 

3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon“), a po marném uplynutí lhůt k podání námitek 

proti rozhodnutí o vyloučení a o výběru 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem smlouvy  

 

u k l á d á 

 

1. odeslat oznámení o vyloučení prostřednictvím společnosti IDIZ CZ s.r.o. 

 

         Z: vedoucí OÚR 

         T: do 21.02.2018 

 

2. odeslat vybranému dodavateli výzvu k předložení dokladů dle ust. § 122  

odst. 3 zákona prostřednictvím společnosti IDIZ CZ s.r.o. 

        

Z: vedoucí OÚR  

 T: do 21.02.2018 

 

3. odeslat oznámení o výběru prostřednictvím společnosti IDIZ CZ s.r.o. 

  

Z: vedoucí OÚR 

         T: po splnění podmínek  

časti vybraného dodavatele  

předložením všech dokladů  

dle § 122 odst. 3 zákona 

 

4. předložit smlouvu k podpisu    

Z: vedoucí OÚR 

         T: po marném uplynutí  

     lhůt k podání námitek proti  

     rozhodnutí o vyloučení  

     a o výběru 
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4147/82RM/2018 - „Snižování spotřeby energie MŠ Petřvaldská“ (stavba č. 17025) - zahájení  

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 

   „Snižování spotřeby energie MŠ Petřvaldská“ (stavba č. 17025) 

 

2. následné veřejné zakázky (opce):  ne  

    rozdělení veřejné zakázky na části:  ne 

 

3. dílčí plnění (fakturace):   ano (měsíční) 

    poskytnutí zálohy:    ne 

    čerpání dotace:    ano 

    přenesená daňová povinnost:   ne 

 

4. druh zadávacího řízení:   zjednodušené podlimitní řízení  

 

5. zadávací lhůtu:    120 dnů 

 

6. výši požadované jistoty:   250.000 Kč  

 

7. varianty nabídky:    ne 

 

8. dobu realizace veřejné zakázky:  

předpokládané zahájení: druhá polovina května 2018 (účinnost smlouvy) 

termín ukončení:  nejpozději do 120 kalendářních dnů ode dne  

účinnosti smlouvy (zveřejnění smlouvy 

v registru smluv) 

  

9. kritérium hodnocení:  nejnižší nabídková cena v Kč včetně DPH 

     (váha 100%) 

 

10. základní způsobilost dodavatele v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona  

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon“), doklady dle ust. § 75 zákona  

 

11. profesní způsobilost:  

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence dodavatele,  

pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje 

- doklad o oprávnění k podnikání dodavatele v rozsahu odpovídajícímu  

předmětu veřejné zakázky, a to „Provádění staveb, jejich změn  

a odstraňování“ 

 

12. technickou kvalifikaci:  

- seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením  

zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí  

a dokončení nejvýznamnějších stavebních prací v seznamu uvedených, 

přičemž dodavatel splní danou kvalifikaci, pokud prokáže poskytnutí min.: 
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a) 3 zakázek, přičemž předmětem každé bylo provedení kontaktního  

zateplovacího systému a výměna otvorových výplní v minimální 

hodnotě 7.000.000 Kč bez DPH / tyto stavební práce na 1 zakázce, 

b) 2 zakázek, jejímž předmětem byla dodávka a montáž  

vzduchotechnického zařízení s rekuperací v minimální hodnotě 

1.000.000 Kč bez DPH / tyto stavební práce na 1 zakázce 

(poskytnutí stavebních prací požadovaných v písm. a) a b) je možno 

prokázat i společně stejnou zakázkou) 

 

- seznam osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky, v tomto  

složení: 

a) stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího, z nichž vždy alespoň jeden  

musí vykonávat odborné vedení provádění stavby, 

b) osoba, která bude vykonávat odborné vedení provádění části stavby  

týkající se dodávky a montáže vzduchotechnického zařízení (touto 

osobou může být i stavbyvedoucí nebo zástupce stavbyvedoucího) 

 

- osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci stavbyvedoucího a zástupce  

stavbyvedoucího: 

a)  osvědčení o autorizaci nebo o registraci usazené či hostující osoby  

v oboru pozemní stavby,  

b)  vykonávání funkce stavbyvedoucího u minimálně 3 dokončených  

zakázek, přičemž předmětem každé bylo provedení kontaktního 

zateplovacího systému a výměna otvorových výplní v minimální 

hodnotě 7.000.000 Kč bez DPH / tyto stavební práce na 1 zakázce, 

 

- osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osoby, která bude vykonávat  

odborné vedení provádění části stavby týkající se dodávky a montáže 

vzduchotechnického zařízení: 

a) osvědčení o autorizaci nebo o registraci usazené či hostující osoby  

v oboru technika prostředí staveb, specializace technická zařízení nebo 

specializace vytápění a vzduchotechnika 

 

- opatření k zajištění kvality předmětu plnění: 

a) osvědčení pro vnější kontaktní zateplovací systém (mezinárodní  

označení zkratkou ETICS), který bude použit při plnění veřejné zakázky, 

b) osvědčení o odborné způsobilosti dodavatele k provádění vnějšího  

kontaktního zateplovacího systému, který bude použit při plnění veřejné 

zakázky, 

c) osvědčení o odborné způsobilosti dodavatele k návrhu a provádění  

zabudování oken a dveří do stavby dle ČSN 74 6077  

(doklady musí být vydány akreditovaným subjektem, např. Technickým  

a zkušebním ústavem stavebním Praha, s.p.) 

 

13.  podmínky zadávacího řízení: 

- předložení seznamu poddodavatelů dle ust. § 105 odst. 1 písm. b) zákona  

v nabídce 

- jako podmínku uzavření smlouvy dle ust. § 104 odst. 1 písm. e) zákona  

předložení: 

a) dokladů dle ust. § 75 zákona prokazujících základní způsobilost  

poddodavatelů dodavatele v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona  

 



 
 

USNESENÍ 

z 82. schůze Rady města Havířova 
konané dne 14.02.2018 

45 

b) výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence  

poddodavatelů dodavatele, pokud jiný právní předpis zápis do takové 

evidence vyžaduje 

c) v rozsahu dokladu o oprávnění k podnikání poddodavatelů dodavatele  

odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, na jakém se bude 

poddodavatel podílet, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění 

vyžadují 

d) pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu s pojistným plněním  

v minimální výši 10.000.000 Kč a s maximální spoluúčastí 50.000 Kč 

e) informace o tom, zda je vybraný dodavatel malý či střední podnik, jak je  

uvedeno v doporučení Komise 2003/361/ES 

 

14.  podmínky realizace:      

- záruka za jakost celého díla 60 měsíců 

- předložení bankovní záruky k zajištění plnění povinností dodavatele  

v záruční době ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH nejpozději v den 

doručení písemné výzvy dodavatele zadavateli k převzetí dokončeného díla 

 

15. složení komise dle Přílohy č. 1  

 

16. zahájení zadávacího řízení, tzn. zveřejnění výzvy k podání nabídky  

na profilu zadavatele a odeslání výzvy k podání nabídky dodavatelům 

uvedeným v Příloze č. 2, až po schválení realizace investiční akce 

„Snižování spotřeby energie MŠ Petřvaldská“ Zastupitelstvem města 

Havířova 

 

p o v ě ř u j e  

 

1. komisi otevíráním obálek, hodnocením nabídek, posouzením nabídky  

či nabídek, zda splňují podmínky účasti v zadávacím řízení, a posouzením 

splnění podmínek účasti vybraného dodavatele po předložení dokladů podle 

ust. § 122 zákona 

 

2. náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem dokumentů  

týkajících se předmětného zadávacího řízení 
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4148/82RM/2018 - Stavba č. 15031 „Rekonstrukce ZŠ Mánesova na Domov se zvláštním  

režimem“ smlouva o smlouvě budoucí 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 smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního 

zařízení určeného k dodávce elektrické energie se společností ČEZ Distribuce, 

a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, IČ: 24729035, 

DIČ: CZ24729035 dle Přílohy č. 2 

  

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem Smlouvy o smlouvě 

budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce 

elektrické energie dle Přílohy č. 2  

 

u k l á d á  

 

předložit k podpisu Smlouvu o budoucí smlouvě o realizaci přeložky 

distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie dle Přílohy č. 2 

 

Z: vedoucí OÚR 

T: 02/2018 

 

 

4149/82RM/2018 - Nařízení, kterým se stanoví maximální ceny jízdného v městské hromadné  

dopravě a příměstské dopravě provozované v rámci městské hromadné 

dopravy na území města Havířova“_________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

v y d á v á 

 

nařízení, kterým se stanoví maximální ceny jízdného v městské hromadné 

dopravě a příměstské dopravě provozované v rámci městské hromadné dopravy 

na území města Havířova ve znění dle přílohy tohoto materiálu 

 

 

4150/82RM/2018 - Tarifní podmínky v přepravním systému Městské hromadné dopravy  

Havířov od 1.3.2018_______________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

tarifní podmínky MHD Havířov s platností od 1.3.2018  ve znění dle přílohy  
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u k l á d á  

 

předat informaci o stanovisku Rady města Havířova dopravci ČSAD  

Havířov a.s.  

          Z: vedoucí OKS 

                      T: 15.02.2018 

 

 

4151/82RM/2018 - Zvýšení prokazatelné ztráty z provozu Městské hromadné dopravy  

Havířov v r. 2018_________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e  n a  v ě d o m í 

 

informaci dopravce ČSAD Havířov a.s. ze dne 2.2.2018 o předpokládaném 

navýšení prokazatelné ztráty z provozu Městské hromadné dopravy Havířov 

v r. 2018 z důvodu legislativních změn  a  

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit navýšení výdajové části rozpočtu OJ 8, § 2292 pol. 5193  

o 4 558 000  Kč pro financování zvýšené ztráty z provozu Městské hromadné 

dopravy Havířov v r. 2018 

uložit zapracování do rozpočtových úprav navýšení výdajové části rozpočtu  

OJ 8 o 4 558 000 Kč  

          Z: vedoucí EO 

          T: 04/2018  

 

 

4152/82RM/2018 - VZ/574/OKS/2017 - „Oprava laviček 2018“ - rozhodnutí o výběru  
nejvhodnější nabídky_____________________________________________ 
 
Rada města Havířova 
 

r o z h o d l a  

 
1. o výběru nejvhodnější nabídky na jednotlivé části veřejné zakázky malého  

rozsahu VZ/574/OKS/2017 - „Oprava laviček 2018“ takto: 
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 Název části VZ: Nejvhodnější nabídka od 
uchazeče: 

Nabídková 
cena za 
jednotku bez 
DPH 

Část l Oprava kovových částí 
laviček 

Zámecký dvůr s.r.o. 
U Statku 301/1 
73601 Havířov-Bludovice 
IČ: 27834395 

210 Kč/hod. 

Část 2 Oprava dřevěných 
částí laviček ze 
smrkového dřeva bez 
nátěru 

Zámecký dvůr s.r.o. 
U Statku 301/1 
73601 Havířov-Bludovice 
IČ: 27834395 

21 000 Kč/m
3 

Část 3 Oprava dřevěných 
částí laviček ze 
smrkového dřeva 
včetně nátěru 

Zámecký dvůr s.r.o. 
U Statku 301/1 
73601 Havířov-Bludovice 
IČ: 27834395 

31 000 Kč/m
3
 

Část 4 Oprava dřevěných 
částí laviček z 
dubového dřeva bez 
nátěru 

Zámecký dvůr s.r.o. 
U Statku 301/1 
73601 Havířov-Bludovice 
IČ: 27834395 

42 000 Kč/m
3
 

Část 5 Oprava dřevěných 
částí laviček z 
dubového dřeva včetně 
nátěru 

SPORT CLUB s.r.o., 
Bahno 99,  
739 11 Frýdlant nad 
Ostravicí, IČ: 26845431 

46 500 Kč/m
3
 

  

 

Část 6 Odstranění laviček 
betonových 
umístěných na pevno v 
travnaté ploše 

Technické služby Havířov 
a.s., Karvinská 1461/66, 
736 01 Havířov-Město, 
IČ:25375601 

750 Kč/kus 

Část 7 Odstranění laviček 
betonových mobilních 
umístěných v travnaté 
ploše 

Technické služby Havířov 
a.s., Karvinská 1461/66, 
736 01 Havířov-Město, 
IČ:25375601 

480 Kč/kus 

Část 8 Odstranění laviček 
betonových 
umístěných na pevno 
ve zpevněné ploše - 
dlažba 

Zámecký dvůr s.r.o. 
U Statku 301/1 
73601 Havířov-Bludovice 
IČ: 27834395 

1 250 Kč/kus 

Část 9 Odstranění laviček 
betonových mobilních 
umístěných na 
zpevněné ploše - 
dlažba 

Technické služby Havířov 
a.s., Karvinská 1461/66, 
736 01 Havířov-Město, 
IČ:25375601 

360 Kč/kus 

Část 10 Odstranění laviček 
betonových 
umístěných na pevno 
ve zpevněné ploše – 
asfalt 

Zámecký dvůr s.r.o. 
U Statku 301/1 
73601 Havířov-Bludovice 
IČ: 27834395 

2 100 Kč/kus 

Část 11 Odstranění laviček 
betonových mobilních 
umístěných na 
zpevněné ploše - asfalt 

Technické služby Havířov 
a.s., Karvinská 1461/66, 
736 01 Havířov-Město, 
IČ:25375601 

360 Kč/kus 

Část 12 Odstranění kovových 
laviček umístěných na 
pevno v travnaté ploše 

Technické služby Havířov 
a.s., Karvinská 1461/66, 
736 01 Havířov-Město, 
IČ:25375601 
 
 
 
 

690 Kč/kus 
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Část 13 Odstranění kovových 
laviček mobilních 
umístěných v travnaté 
ploše 

Zámecký dvůr s.r.o. 
U Statku 301/1 
73601 Havířov-Bludovice 
IČ: 27834395 

400 Kč/kus 

Část 14 Odstranění kovových 
laviček umístěných na 
pevno ve zpevněné 
ploše - dlažba 

Zámecký dvůr s.r.o. 
U Statku 301/1 
73601 Havířov-Bludovice 
IČ: 27834395 

900 Kč/kus 

Část 15 Odstranění kovových 
laviček mobilních 
umístěných na 
zpevněné ploše - 
dlažba 

Technické služby Havířov 
a.s., Karvinská 1461/66, 
736 01 Havířov-Město, 
IČ:25375601 

300 Kč/kus 

Část 16 Odstranění kovových 
laviček umístěných na 
pevno ve zpevněné 
ploše - asfalt 

Zámecký dvůr s.r.o. 
U Statku 301/1 
73601 Havířov-Bludovice 
IČ: 27834395 

2 100 Kč/kus 

Část 17 Odstranění kovových 
laviček mobilních 
umístěných na 
zpevněné ploše - asfalt 

Technické služby Havířov 
a.s., Karvinská 1461/66, 
736 01 Havířov-Město, 
IČ:25375601 

300 Kč/kus 

Část 18 Přemístění mobilní 
lavičky 

Technické služby Havířov 
a.s., Karvinská 1461/66, 
736 01 Havířov-Město, 
IČ:25375601 

390 Kč/kus 

Část 19 Přemístění lavičky 
ukotvené na šrouby do 
dlažby 

Zámecký dvůr s.r.o. 
U Statku 301/1 
73601 Havířov-Bludovice 
IČ: 27834395 

800 Kč/kus 

Část 20 Přeinstalování 
stávající lavičky 
nainstalované na 
pevno na stejném 
místě 

Technické služby Havířov 
a.s., Karvinská 1461/66, 
736 01 Havířov-Město, 
IČ:25375601 

1 320 Kč/kus 

Část 21 Přemístění stávající 
lavičky nainstalované 
na pevno na jiné místo 
na území Havířova 

Technické služby Havířov 
a.s., Karvinská 1461/66, 
736 01 Havířov-Město, 
IČ:25375601 

1 410 Kč/kus 

Část 22 Instalace lavičky 
ukotvením - na řetěz 
do travnaté plochy 
včetně kotevního 
prvku 

Technické služby Havířov 
a.s., Karvinská 1461/66, 
736 01 Havířov-Město, 
IČ:25375601 

470 Kč/kus 

Část 23 Instalace lavičky  
ukotvením - do dlažby 
na šrouby včetně 
kotevního prvku 

Technické služby Havířov 
a.s., Karvinská 1461/66, 
736 01 Havířov-Město, 
IČ:25375601 

660 Kč/kus 

Část 24 Instalace lavičky 
zabetonováním do 
zpevněné plochy - 
dlažby 

Zámecký dvůr s.r.o. 
U Statku 301/1 
73601 Havířov-Bludovice 
IČ: 27834395 

1 200 Kč/kus 

Část 25 Instalace lavičky 
zabetonováním do 
zpevněné plochy - 
asfaltu 

Zámecký dvůr s.r.o. 
U Statku 301/1 
73601 Havířov-Bludovice 
IČ: 27834395 

1 300 Kč/kus 

Část 26 Nátěr všech dřevěných 
částí  laviček s 
opěradlem 

Zámecký dvůr s.r.o. 
U Statku 301/1 
73601 Havířov-Bludovice 
IČ: 27834395 

900 Kč/kus 
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2. o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky malého rozsahu  

VZ/574/OKS/2017 - „Oprava laviček 2018“ takto 

 
 Název části VZ: 2. 2. místo Nabídková 

cena za 
jednotku bez 
DPH 

Část l Oprava kovových 
částí laviček 

Technické služby 
Havířov a.s., Karvinská 
1461/66, 736 01 
Havířov-Město, 
IČ:25375601 
 
 

240 Kč/hod. 

Část 2 Oprava dřevěných 
částí laviček ze 
smrkového dřeva bez 
nátěru 

SPORT CLUB s.r.o., 
Bahno 99,  
739 11  Frýdlant nad 
Ostravicí,  
IČ: 26845431 
 
 
 

28 000 Kč/m
3 

Část 27 Nátěr všech dřevěných 
částí  laviček bez 
opěradla 

Zámecký dvůr s.r.o. 
U Statku 301/1 
73601 Havířov-Bludovice 
IČ: 27834395 

600 Kč/kus 

Část 28 Nátěr všech kovových 
částí laviček s 
opěradlem 

Zámecký dvůr s.r.o. 
U Statku 301/1 
73601 Havířov-Bludovice 
IČ: 27834395 

600 Kč/kus 

Část 29 Nátěr všech kovových 
částí laviček bez 
opěradla 

Zámecký dvůr s.r.o. 
U Statku 301/1 
73601 Havířov-Bludovice 
IČ: 27834395 

500 Kč/kus 

Část 30 Drobné opravy u 
laviček bez velkých 
materiálových vstupů s 
použitím nástrojů 

Zámecký dvůr s.r.o. 
U Statku 301/1 
73601 Havířov-Bludovice 
IČ: 27834395 

210 Kč/kus 

Část 31 Uskladnění lavičky Technické služby Havířov 
a.s., Karvinská 1461/66, 
736 01 Havířov-Město, 
IČ:25375601 

325 Kč/kus 

Část 32 Úplná rekonstrukce 
mobilní lavičky s 
opěradlem 

Zámecký dvůr s.r.o. 
U Statku 301/1 
73601 Havířov-Bludovice 
IČ: 27834395 

3 700 Kč/kus 

Část 33 Úplná rekonstrukce 
lavičky na pevno s 
opěradlem 

Zámecký dvůr s.r.o. 
U Statku 301/1 
73601 Havířov-Bludovice 
IČ: 27834395 

4 200 Kč/kus 

Část 34 Úplná rekonstrukce 
lavičky mobilní bez 
opěradla 

Zámecký dvůr s.r.o. 
U Statku 301/1 
73601 Havířov-Bludovice 
IČ: 27834395 

2 700 Kč/kus 

Část 35 Úplná rekonstrukce 
lavičky na pevno bez 
opěradla 

Zámecký dvůr s.r.o. 
U Statku 301/1 
73601 Havířov-Bludovice 
IČ: 27834395 

3 300 Kč/kus 
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Část 3 Oprava dřevěných 
částí laviček ze 
smrkového dřeva 
včetně nátěru 

SPORT CLUB s.r.o., 
Bahno 99,  
739 11  Frýdlant nad 
Ostravicí,  
IČ: 26845431 

32 500 Kč/m
3 

Část 4 Oprava dřevěných 
částí laviček z 
dubového dřeva bez 
nátěru 

SPORT CLUB s.r.o., 
Bahno 99,  
739 11  Frýdlant nad 
Ostravicí,  
IČ: 26845431 

43 000 Kč/m
3 

Část 5 
Oprava dřevěných 
částí laviček z 
dubového dřeva 
včetně nátěru 

Zámecký dvůr s.r.o. 
U Statku 301/1 
73601 Havířov-
Bludovice 
IČ: 27834395 

48 000 Kč/m
3
 

Část 6 Odstranění laviček 
betonových 
umístěných na pevno 
v travnaté ploše 

Zámecký dvůr s.r.o. 
U Statku 301/1 
73601 Havířov-
Bludovice 
IČ: 27834395 

1 200 Kč/kus 

Část 7 Odstranění laviček 
betonových mobilních 
umístěných v travnaté 
ploše 

Zámecký dvůr s.r.o. 
U Statku 301/1 
73601 Havířov-
Bludovice 
IČ: 27834395 

500 Kč/kus 

Část 8 Odstranění laviček 
betonových 
umístěných na pevno 
ve zpevněné ploše - 
dlažba 

Technické služby 
Havířov a.s., Karvinská 
1461/66, 736 01 
Havířov-Město, 
IČ:25375601 

1 280 Kč/kus 

Část 9 Odstranění laviček 
betonových mobilních 
umístěných na 
zpevněné ploše - 
dlažba 

Zámecký dvůr s.r.o. 
U Statku 301/1 
73601 Havířov-
Bludovice 
IČ: 27834395 

450 Kč/kus 

Část 10 Odstranění laviček 
betonových 
umístěných na pevno 
ve zpevněné ploše - 
asfalt 

Technické služby 
Havířov a.s., Karvinská 
1461/66, 736 01 
Havířov-Město, 
IČ:25375601 

2 900 Kč/kus 

Část 11 Odstranění laviček 
betonových mobilních 
umístěných na 
zpevněné ploše - asfalt 

Zámecký dvůr s.r.o. 
U Statku 301/1 
73601 Havířov-
Bludovice 
IČ: 27834395 

450 Kč/kus 

Část 12 Odstranění kovových 
laviček umístěných na 
pevno v travnaté ploše 

Zámecký dvůr s.r.o. 
U Statku 301/1 
73601 Havířov-
Bludovice 
IČ: 27834395 

700 Kč/kus 

Část 13 Odstranění kovových 
laviček mobilních 
umístěných v travnaté 
ploše 

Technické služby 
Havířov a.s., Karvinská 
1461/66, 736 01 
Havířov-Město, 
IČ:25375601 

420 Kč/kus 

Část 14 Odstranění kovových 
laviček umístěných na 
pevno ve zpevněné 
ploše - dlažba 

Technické služby 
Havířov a.s., Karvinská 
1461/66, 736 01 
Havířov-Město, 
IČ:25375601 

1 220 Kč/kus 
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Část 15 Odstranění kovových 
laviček mobilních 
umístěných na 
zpevněné ploše - 
dlažba 

Zámecký dvůr s.r.o. 
U Statku 301/1 
73601 Havířov-
Bludovice 
IČ: 27834395 

400 Kč/kus 

Část 16 Odstranění kovových 
laviček umístěných na 
pevno ve zpevněné 
ploše - asfalt 

Technické služby 
Havířov a.s., Karvinská 
1461/66, 736 01 
Havířov-Město, 
IČ:25375601 

2 840 Kč/kus 

Část 17 Odstranění kovových 
laviček mobilních 
umístěných na 
zpevněné ploše - asfalt 

Zámecký dvůr s.r.o. 
U Statku 301/1 
73601 Havířov-
Bludovice 
IČ: 27834395 

400 Kč/kus 

Část 18 Přemístění mobilní 
lavičky 

Zámecký dvůr s.r.o. 
U Statku 301/1 
73601 Havířov-
Bludovice 
IČ: 27834395 

400 Kč/kus 

Část 19 Přemístění lavičky 
ukotvené na šrouby do 
dlažby 

Technické služby 
Havířov a.s., Karvinská 
1461/66, 736 01 
Havířov-Město, 
IČ:25375601 

870 Kč/kus 

Část 20 Přeinstalování 
stávající lavičky 
nainstalované na 
pevno na stejném 
místě 

Zámecký dvůr s.r.o. 
U Statku 301/1 
73601 Havířov-
Bludovice 
IČ: 27834395 

1 650 Kč/kus 

Část 21 Přemístění stávající 
lavičky nainstalované 
na pevno na jiné místo 
na území Havířova 

Zámecký dvůr s.r.o. 
U Statku 301/1 
73601 Havířov-
Bludovice 
IČ: 27834395 

1 800 Kč/kus 

Část 22 Instalace lavičky 
ukotvením - na řetěz 
do travnaté plochy 
včetně kotevního 
prvku 

Zámecký dvůr s.r.o. 
U Statku 301/1 
73601 Havířov-
Bludovice 
IČ: 27834395 

650 Kč/kus 

Část 23 Instalace lavičky  
ukotvením - do dlažby 
na šrouby včetně 
kotevního prvku 

Zámecký dvůr s.r.o. 
U Statku 301/1 
73601 Havířov-
Bludovice 
IČ: 27834395 

850 Kč/kus 

Část 24 Instalace lavičky 
zabetonováním do 
zpevněné plochy - 
dlažby 

Technické služby 
Havířov a.s., Karvinská 
1461/66, 736 01 
Havířov-Město, 
IČ:25375601 

1 300 Kč/kus 

Část 25 Instalace lavičky 
zabetonováním do 
zpevněné plochy - 
asfaltu 

Technické služby 
Havířov a.s., Karvinská 
1461/66, 736 01 
Havířov-Město, 
IČ:25375601 

3 200 Kč/kus 

Část 26 Nátěr všech 
dřevěných částí  
laviček s opěradlem 

Technické služby 
Havířov a.s., Karvinská 
1461/66, 736 01 
Havířov-Město, 
IČ:25375601 

2 980 Kč/kus 
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Část 27 Nátěr všech 
dřevěných částí  
laviček bez opěradla 

Technické služby 
Havířov a.s., Karvinská 
1461/66, 736 01 
Havířov-Město, 
IČ:25375601 

1 790 Kč/kus 

Část 28 Nátěr všech kovových 
částí laviček s 
opěradlem 

Technické služby 
Havířov a.s., Karvinská 
1461/66, 736 01 
Havířov-Město, 
IČ:25375601 

1 270 Kč/kus 

Část 29 Nátěr všech kovových 
částí laviček bez 
opěradla 

Technické služby 
Havířov a.s., Karvinská 
1461/66, 736 01 
Havířov-Město, 
IČ:25375601 

1 100 Kč/kus 

Část 30 Drobné opravy u 
laviček bez velkých 
materiálových vstupů 
s použitím nástrojů 

Technické služby 
Havířov a.s., Karvinská 
1461/66, 736 01 
Havířov-Město, 
IČ:25375601 

240 Kč/kus 

Část 31 Uskladnění lavičky Zámecký dvůr s.r.o. 
U Statku 301/1 
73601 Havířov-
Bludovice 
IČ: 27834395 

500 Kč/kus 

Část 32 Úplná rekonstrukce 
mobilní lavičky s 
opěradlem 

Technické služby 
Havířov a.s., Karvinská 
1461/66, 736 01 
Havířov-Město, 
IČ:25375601 

5 780 Kč/kus 

Část 33 Úplná rekonstrukce 
lavičky na pevno s 
opěradlem 

Technické služby 
Havířov a.s., Karvinská 
1461/66, 736 01 
Havířov-Město, 
IČ:25375601 

6 260 Kč/kus 

Část 34 Úplná rekonstrukce 
lavičky mobilní bez 
opěradla 

Technické služby 
Havířov a.s., Karvinská 
1461/66, 736 01 
Havířov-Město, 
IČ:25375601 

3 360 Kč/kus 

Část 35 Úplná rekonstrukce 
lavičky na pevno bez 
opěradla 

Technické služby 
Havířov a.s., Karvinská 
1461/66, 736 01 
Havířov-Město, 
IČ:25375601 

3 840 Kč/kus 

 
 Název části VZ: 3. místo Nabídková 

cena za 
jednotku bez 
DPH 

Část l Oprava kovových 
částí laviček 

SPORT CLUB s.r.o., 
Bahno 99,  
739 11  Frýdlant nad 
Ostravicí,  
IČ: 26845431 

390 Kč/hod. 

Část 2 Oprava dřevěných 
částí laviček ze 
smrkového dřeva 
bez nátěru 

Technické služby 
Havířov a.s., Karvinská 
1461/66, 736 01 Havířov 

70 000 Kč/m
3 
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Část 3 Oprava dřevěných 
částí laviček ze 
smrkového dřeva 
včetně nátěru 

Technické služby 
Havířov a.s., Karvinská 
1461/66, 736 01 Havířov 

85 470 Kč/m
3
 

Část 4 Oprava dřevěných 
částí laviček z 
dubového dřeva bez 
nátěru 

Technické služby 
Havířov a.s., Karvinská 
1461/66, 736 01 Havířov 

92 500 Kč/m
3
 

Část 5 Oprava dřevěných 
částí laviček z 
dubového dřeva 
včetně nátěru 

Technické služby 
Havířov a.s., Karvinská 
1461/66, 736 01 Havířov 

107 970 Kč/m
3
 

Část 6 Odstranění laviček 
betonových 
umístěných na pevno 
v travnaté ploše 

SPORT CLUB s.r.o., 
Bahno 99,  
739 11  Frýdlant nad 
Ostravicí,  
IČ: 26845431 

3 880 Kč/kus 

Část 7 Odstranění laviček 
betonových 
mobilních 
umístěných v 
travnaté ploše 

SPORT CLUB s.r.o., 
Bahno 99,  
739 11  Frýdlant nad 
Ostravicí,  
IČ: 26845431 

2 750 Kč/kus 

Část 8 Odstranění laviček 
betonových 
umístěných na pevno 
ve zpevněné ploše - 
dlažba 

SPORT CLUB s.r.o., 
Bahno 99,  
739 11  Frýdlant nad 
Ostravicí,  
IČ: 26845431 

4 290 Kč/kus 

Část 9 Odstranění laviček 
betonových 
mobilních 
umístěných na 
zpevněné ploše - 
dlažba 

SPORT CLUB s.r.o., 
Bahno 99,  
739 11  Frýdlant nad 
Ostravicí,  
IČ: 26845431 

2 650 Kč/kus 

Část 10 Odstranění laviček 
betonových 
umístěných na pevno 
ve zpevněné ploše - 
asfalt 

SPORT CLUB s.r.o., 
Bahno 99,  
739 11  Frýdlant nad 
Ostravicí,  
IČ: 26845431 

4 690 Kč/kus 

Část 11 Odstranění laviček 
betonových 
mobilních 
umístěných na 
zpevněné ploše – 
asfalt 

SPORT CLUB s.r.o., 
Bahno 99,  
739 11  Frýdlant nad 
Ostravicí,  
IČ: 26845431 

2 650 Kč/kus 

Část 12 Odstranění 
kovových laviček 
umístěných na pevno 
v travnaté ploše 

SPORT CLUB s.r.o., 
Bahno 99,  
739 11  Frýdlant nad 
Ostravicí,  
IČ: 26845431 

3 880 Kč/kus 

Část 13 Odstranění 
kovových laviček 
mobilních 
umístěných v 
travnaté ploše 

SPORT CLUB s.r.o., 
Bahno 99,  
739 11  Frýdlant nad 
Ostravicí,  
IČ: 26845431 

2 750 Kč/kus 

Část 14 Odstranění 
kovových laviček 
umístěných na pevno 
ve zpevněné ploše – 
dlažba 
 

SPORT CLUB s.r.o., 
Bahno 99,  
739 11  Frýdlant nad 
Ostravicí,  
IČ: 26845431 

4 290 Kč/kus 



 
 

USNESENÍ 

z 82. schůze Rady města Havířova 
konané dne 14.02.2018 

55 

Část 15 Odstranění 
kovových laviček 
mobilních 
umístěných na 
zpevněné ploše - 
dlažba 

SPORT CLUB s.r.o., 
Bahno 99,  
739 11  Frýdlant nad 
Ostravicí,  
IČ: 26845431 

2 650 Kč/kus 

Část 16 Odstranění 
kovových laviček 
umístěných na pevno 
ve zpevněné ploše - 
asfalt 

SPORT CLUB s.r.o., 
Bahno 99,  
739 11  Frýdlant nad 
Ostravicí,  
IČ: 26845431 

4 690 Kč/kus 

Část 17 Odstranění 
kovových laviček 
mobilních 
umístěných na 
zpevněné ploše - 
asfalt 

SPORT CLUB s.r.o., 
Bahno 99,  
739 11  Frýdlant nad 
Ostravicí,  
IČ: 26845431 

2 650 Kč/kus 

Část 18 Přemístění mobilní 
lavičky 

SPORT CLUB s.r.o., 
Bahno 99,  
739 11  Frýdlant nad 
Ostravicí,  
IČ: 26845431 

2 550 Kč/kus 

Část 19 Přemístění lavičky 
ukotvené na šrouby 
do dlažby 

SPORT CLUB s.r.o., 
Bahno 99,  
739 11  Frýdlant nad 
Ostravicí,  
IČ: 26845431 

2 950 Kč/kus 

Část 20 Přeinstalování 
stávající lavičky 
nainstalované na 
pevno na stejném 
místě 

SPORT CLUB s.r.o., 
Bahno 99,  
739 11  Frýdlant nad 
Ostravicí,  
IČ: 26845431 

3 650 Kč/kus 

Část 21 Přemístění stávající 
lavičky 
nainstalované na 
pevno na jiné místo 
na území Havířova 

SPORT CLUB s.r.o., 
Bahno 99,  
739 11  Frýdlant nad 
Ostravicí,  
IČ: 26845431 

6 960 Kč/kus 

Část 22 Instalace lavičky 
ukotvením - na řetěz 
do travnaté plochy 
včetně kotevního 
prvku 

SPORT CLUB s.r.o., 
Bahno 99,  
739 11  Frýdlant nad 
Ostravicí,  
IČ: 2684543 

1 490 Kč/kus 

Část 23 Instalace lavičky  
ukotvením - do 
dlažby na šrouby 
včetně kotevního 
prvku 

SPORT CLUB s.r.o., 
Bahno 99,  
739 11  Frýdlant nad 
Ostravicí,  
IČ: 26845431 

1 650 Kč/kus 

Část 24 Instalace lavičky 
zabetonováním do 
zpevněné plochy - 
dlažby 

SPORT CLUB s.r.o., 
Bahno 99,  
739 11  Frýdlant nad 
Ostravicí,  
IČ: 26845431 

4 650 Kč/kus 

Část 25 Instalace lavičky 
zabetonováním do 
zpevněné plochy - 
asfaltu 

SPORT CLUB s.r.o., 
Bahno 99,  
739 11  Frýdlant nad 
Ostravicí,  
IČ: 26845431 
 
 
 

4 950 Kč/kus 
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Část 26 Nátěr všech 
dřevěných částí  
laviček s opěradlem 

SPORT CLUB s.r.o., 
Bahno 99,  
739 11  Frýdlant nad 
Ostravicí,  
IČ: 26845431 

3 460 Kč/kus 

Část 27 Nátěr všech 
dřevěných částí  
laviček bez opěradla 

SPORT CLUB s.r.o., 
Bahno 99,  
739 11  Frýdlant nad 
Ostravicí,  
IČ: 26845431 

2 850 Kč/kus 

Část 28 Nátěr všech 
kovových částí 
laviček s opěradlem 

SPORT CLUB s.r.o., 
Bahno 99,  
739 11  Frýdlant nad 
Ostravicí,  
IČ: 26845431 

2 950 Kč/kus 

Část 29 Nátěr všech 
kovových částí 
laviček bez opěradla 

SPORT CLUB s.r.o., 
Bahno 99,  
739 11  Frýdlant nad 
Ostravicí,  
IČ: 26845431 

2 550 Kč/kus 

Část 30 Drobné opravy u 
laviček bez velkých 
materiálových 
vstupů s použitím 
nástrojů 

SPORT CLUB s.r.o., 
Bahno 99,  
739 11  Frýdlant nad 
Ostravicí,  
IČ: 26845431 

315 Kč/kus 

Část 31 Uskladnění lavičky SPORT CLUB s.r.o., 
Bahno 99,  
739 11  Frýdlant nad 
Ostravicí,  
IČ: 26845431 

1 950 Kč/kus 

Část 32 Úplná rekonstrukce 
mobilní lavičky s 
opěradlem 

SPORT CLUB s.r.o., 
Bahno 99,  
739 11  Frýdlant nad 
Ostravicí,  
IČ: 26845431 

5 750 Kč/kus 

Část 33 Úplná rekonstrukce 
lavičky na pevno s 
opěradlem 

SPORT CLUB s.r.o., 
Bahno 99,  
739 11  Frýdlant nad 
Ostravicí,  
IČ: 26845431 

7 750 Kč/kus 

Část 34 Úplná rekonstrukce 
lavičky mobilní bez 
opěradla 

SPORT CLUB s.r.o., 
Bahno 99,  
739 11  Frýdlant nad 
Ostravicí,  
IČ: 26845431 

4 850 Kč/kus 

Část 35 Úplná rekonstrukce 
lavičky na pevno bez 
opěradla 

SPORT CLUB s.r.o., 
Bahno 99,  
739 11  Frýdlant nad 
Ostravicí,  
IČ: 26845431 

5 350 Kč/kus 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem oznámení o výběru 

nejvhodnějších nabídek a smluv na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 

VZ/574/OKS/2017 - „Oprava laviček 2018“  
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u k l á d á 

 

předložit k podpisu oznámení o výběru nejvhodnějších nabídek a smluv  

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu VZ/574/OKS/2017 - „Oprava 

laviček 2018“   

Z: vedoucí OKS 

          T: únor 2018 

 

 

4153/82RM/2018 - Návrh na sjednocení typů laviček umístěných na veřejném prostranství  

na území města Havířova do roku 2025______________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

předložení návrhu na sjednocení typů laviček umístěných na veřejném 

prostranství na území města Havířova do roku 2025 dle přílohy č. 1 

 

 

4154/82RM/2018 - Uzavření smlouvy o spolupráci s obcí Horní Suchá o ukládání odpadů  

na skládku Depos_________________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit uzavření smlouvy o spolupráci s obcí 

Horní Suchá, IČ: 00575917, o ukládání odpadu na skládku v katastru obce 

Horní Suchá, s finančním příspěvkem do rozpočtu města Havířov ve výši  

30,25 Kč vč. 21% DPH za každou tunu uloženého odpadu, ve znění dle  

přílohy č. 3 

Z: vedoucí OKS 

                                           T: 03/2018 

 

 

4155/82RM/2018 - Zajištění provozu šatny při sňatečných obřadech a vítání občánků_______ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

uzavření dodatku č. 5 k mandátní smlouvě č. E/141/SN/2000 ze dne 27.03.2000 

uzavřené se společností ZÁMEK Havířov, s.r.o. (mandatář), kterým bude  

od 01.03.2018 z důvodu zprovoznění šatny v době konání sobotních sňatečních 

obřadů a nedělních vítání občánků přiznána mandatáři v období od 15.09.  

do 15.04. aktuálního roku měsíční paušální částka 2 500,- Kč (roční paušální 

částka 17 500,- Kč) za provoz  šatny 
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p o v ě ř u j e 

 

primátorku města podpisem dodatku č. 5 ke smlouvě č. E/141/SN/2000 ze dne 

27. 03.2000 

                     Z: vedoucí ORG 

                                           T: 01.03.2018 

 

 

4156/82RM/2018 - Žádost o prominutí smluvní pokuty – penalizační faktura_______________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e   

 

Zastupitelstvu města Havířova 

vzít na vědomí žádost společnosti MEDIS INFO SECURITY, s.r.o. ze dne  

01. 02. 2018 (Příloha č. 1) o prominutí smluvní pokuty – vystavené penalizační 

faktury VS 20180058 

neschválit prominutí penalizace ve výši 90 000,- Kč na základě uzavřené kupní 

smlouvy č. 910/ORG/2017 ze dne 29. 11. 2017 

 

 

4157/82RM/2018 - Souhlas s převodem finančních prostředků z rezervního fondu  

do fondu investic_________________________________________________   
 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov,  

IČO 00306754, se sídlem Těšínská 1296/2a, Havířov-Podlesí, převod částky 

z rezervního fondu do fondu investic ve výši 2,4 mil. Kč na realizaci veřejné 

zakázky výměna filtru koupaliště a veřejné zakázky výměna mantinelů  

ve VÚH. 

 

 

4158/82RM/2018 - Poskytnutí informací o čerpání spotřebního materiálu____________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

že SSRZ Havířov bude vynakládat prostředky z rozpočtu na spotřební materiál 

označený v rozpočtu jako ostatní náklady na propagaci sportovních  

a rekreačních zařízení města Havířova a tyto nepřekročí částku 100.000 Kč  

za rok 2018. 
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4159/82RM/2018 - Žádost o poskytnutí pronájmu______________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

žádost Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, o bezplatný 

pronájem tělocvičny a plaveckého bazénu Delfínek v Městské sportovní hale, 

na ul. Astronautů 2, Havířov-Město, za účelem pořádání přípravných kurzů 

plavání pro gravidní ženy, dle přílohy č. 1 

 

s c h v a l u j e  

 

výpůjčku tělocvičny a plaveckého bazénu Delfínek v Městské sportovní hale, 

na ul. Astronautů 2, Havířov-Město, Nemocnici s poliklinikou Havířov, 

příspěvková organizace, IČO 00844896, za účelem pořádání přípravných kurzů 

plavání pro gravidní ženy, za podmínky úhrady nákladů souvisejících 

s užíváním vypůjčených prostor 

 

 

4160/82RM/2018 - Posouzení podmínek zadávacího řízení, složení komise a okruhu  

dodavatelů na veřejnou zakázku malého rozsahu č. VZ/03/VUH/18 

„Výměna stávajících mantinelů ve Víceúčelové hale Havířov“___________ 

 

Rada města Havířova 

 

p o s o u d i l a 

 

níže uvedené podmínky zadávacího řízení, složení komise a okruh dodavatelů 

na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku „Výměna stávajících 

mantinelů ve Víceúčelové hale Havířov“ příspěvkové organizace Správa 

sportovních a rekreačních zařízení Havířov bez připomínek 

 

1. rozdělení veřejné zakázky na části:  ne 

    následné zakázky (opce):   ne  

 

2. dílčí plnění (fakturace):   ne 

    poskytnutí zálohy:    ne  

čerpání dotace:    ne 

    přenesená daňová povinnost:   ne  

3. varianty nabídky:    ne 

 

4. dobu realizace veřejné zakázky:   

    předpokládané zahájení:   duben 2018 

    termín dokončení    nejpozději do 20. června 2018                            

 

5. základní hodnotící kritérium:             nejnižší nabídková cena v Kč  

bez DPH 

    

6. další podmínky:      

- záruka 48 měsíců 

- realizace veřejné zakázky po rozmrazení ledové plochy 
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7. základní způsobilost splní pouze uchazeč, který není v likvidaci, proti němuž  

není vydáno rozhodnutí o úpadku, a který je spolehlivým plátcem DPH  

(tyto informace budou ověřeny z veřejně dostupných rejstříků) 

  

8. profesní způsobilost splní pouze uchazeč, který má oprávnění podnikat  

v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní 

předpisy takové oprávnění vyžadují (tyto informace budou ověřeny z veřejně 

dostupných rejstříků) 

 

9. způsob realizace zadávacího řízení:   

- doložení podepsaného návrhu smlouvy před elektronickou aukcí v listinné  

formě 

- hodnocení nabídek v elektronické aukci 

               

10. odeslání výzvy k podání nabídky dodavatelům uvedeným v příloze č. 1 

 

11. složení komise pro posouzení nabídek dle přílohy č. 2 

 

                                            

4161/82RM/2018 - Souhlas s podáním žádosti o dotaci__________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

podání žádosti o dotaci příspěvkovou organizací Sociální služby města 

Havířova, Přemyslova 1618/12, Havířov – Podlesí (IČ 60 33 75 83) ve výši 

150 000 Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s pořízením užitkového 

vozidla s úpravou pro přepravu klientů – seniorů a osob s těžkým zdravotním 

postižením – občanů města Havířova, z rozpočtu Nadačního fondu Teplo  

na dlani  

Z: ředitel SSmH 

           T: únor 2018 

 

 

4162/82RM/2018 - Poskytnutí dotací z Fondu životního prostředí_________________________   

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. poskytnutí dotace panu Zdeňku Tomečkovi, trvale bytem …………………..,  

na podporu včelařství ve výši 2 000 Kč   

2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

 

p o v ě ř u j e 

 

podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Ing. Janu Návratovou, 

vedoucí odboru životního prostředí 
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d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit  

1. poskytnutí dotace základní organizaci Českého svazu včelařů, z.s., Havířov,  

IČ   63 73 02 35, ve výši 88 000 Kč na léčbu včelstev a rozvoj včelařství 

2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace  

pověřit podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace  

Ing. Janu Návratovou, vedoucí odboru životního prostředí 

 

 

4163/82RM/2018 - KIC Odpady, a.s., v likvidaci – informace o konání valné hromady  

13.3.2018________________________________________________________  
 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

vzít na vědomí  
- termín konání valné hromady společnosti KIC Odpady, a.s., v likvidaci,  

se sídlem 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,  

IČO: 28564111 (dále jen „KIC Odpady, a.s., v likvidaci“), dne 13.3.2018  

v 9:00 hodin v budově sídla Krajského úřadu Moravskoslezského kraje,  

28. října 2771/117, Ostrava - Moravská Ostrava, v místnosti předsálí 

zastupitelstva kraje s číslem dveří D200, 

- pořad jednání valné hromady společnosti KIC Odpady, a.s., v likvidaci  

dle Přílohy č. 1  

uložit zástupci města hlasovat v níže uvedených bodech pořadu jednání řádné 

valné hromady společnosti KIC Odpady, a.s., v likvidaci  dne 13.3.2018, takto: 

bod 1.  Zahájení valné hromady a schválení programu valné hromady 

- hlasovat pro schválení programu dle Přílohy č. 1 

bod 2. Souhlas s účastí třetích osob na valné hromadě, volba předsedy valné 

hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele 

zápisu  

 

- hlasovat pro souhlas s účastí třetích osob, pro zvolení předsedy valné  

hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele 

zápisu dle Přílohy č. 1 

bod 3. Účetní závěrka ke dni předcházejícímu vstupu do likvidace a účetní 

závěrka ke dni ukončení likvidace, konečná zpráva likvidátora  

o průběhu likvidace a návrh na použití likvidačního zůstatku 

- hlasovat pro schválení účetní závěrky ke dni předcházejícímu vstupu  

do likvidace, tj. ke dni 30.6.2017 dle Přílohy č. 2 

- hlasovat pro schválení účetní závěrky ke dni ukončení likvidace,  

tj. ke dni 31.12.2017 dle Přílohy č. 3 

- hlasovat pro schválení konečné zprávy likvidátora o průběhu  

likvidace dle Přílohy č. 4 
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- hlasovat pro schválení návrhu na použití likvidačního zůstatku  

dle Přílohy č. 4:  

Moravskoslezský kraj ……. ………………    3.643.100 Kč 

statutární město Frýdek-Místek …………...       664.330 Kč 

statutární město Havířov ………………….    921.490 Kč 

statutární město Karviná ………………….     1.414.380 Kč 

statutární město Opava ……………………       664.330  Kč 

statutární město Ostrava …………………..     3.428.800 Kč 

obec Horní Suchá  ………………………...          64.290 Kč 

 

 

4164/82RM/2018 - Technické služby Havířov a.s. – příprava valné hromady_______________  
 

Rada města Havířova,  

jako jediný akcionář společnosti Technické služby Havířov a.s., se sídlem 

Karvinská 1461/66, Město, 736 01 Havířov, IČO: 25375601, zapsané  

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, 

vložka 1664 (dále jen „společnost TSH a.s.“)  

 

ž á d á 

 

1. představenstvo společnosti TSH a.s. o svolání jednání jediného akcionáře  

vykonávajícího působnost valné hromady (dále jen „valná hromada“) 

v termínu dne 23.5.2018 ve 14:15 hodin v salonku 1. patro v budově Hotelu 

Zámek Havířov s tímto navrženým pořadem valné hromady:  

1. Prezence přítomných a zahájení valné hromady 

2. Volba předsedy, skrutátora, zapisovatele a 2. ověřovatele zápisu valné 

hromady 

3. Schválení pořadu valné hromady 

4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti TSH a.s.  

a stavu jejího majetku za rok 2017 

5. Řádná účetní závěrka společnosti TSH a.s. za rok 2017 a návrh  

na rozdělení zisku 

6. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a vztazích mezi 

ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající 

osobou za rok 2017 

7. Vyjádření dozorčí rady společnosti TSH a.s. 

 o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2017 

 o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku za rok 2017 

 o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou  

a vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými 

stejnou ovládající osobou za rok 2017 

 o výsledcích kontrolní činnosti 

8. Zpráva nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky za rok 2017  

a zpráva nezávislého auditora určená akcionářům účetní jednotky 

9. Schválení řádné účetní závěrky společnosti TSH a.s. za rok 2017 

10. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti TSH a.s. za rok 2017 včetně 

stanovení výše, termínu a způsobu vyplácení dividend a tantiém 

11. Různé 

  

2. členy představenstva, dozorčí rady a ředitele společnosti TSH a.s. o účast  

na valné hromadě dne 23.5.2018 
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u k l á d á  

 

1. zaslat žádost o svolání valné hromady předsedovi představenstva společnosti  

TSH a.s.     

                                                                                            Z: vedoucí OPS 

                                                                                            T: 28.2.2018 

 

2. vypracovat a předat pozvánku na valnou hromadu konanou dne 23.5.2018  

na odbor kancelář primátorky v listinné podobě 

         Z: představenstvo  

TSH a.s.  

                                                                                T: 20.4.2018 
 

3. uveřejnit pozvánku na valnou hromadu konanou dne  23.5.2018   

na internetových stránkách společnosti TSH a.s. 

 

                                                                                Z: představenstvo  

TSH a.s.  

                                                                                T: 20.4.2018 
 

4. předat podepsané materiály k bodům 3 až 10 pořadu jednání valné hromady  

dne 23.5.2018    na odbor kancelář primátorky v listinné a elektronické 

podobě 

          Z: předseda předst.  

TSH a.s. 

                             T: 16.5.2018 

 

  

4165/82RM/2018 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – příprava valné hromady_______  

 

Rada města Havířova,  

jako jediný akcionář společnosti Havířovská teplárenská společnost, a.s., se 

sídlem Konzumní 298/6a,  Šumbark, 736 01 Havířov, IČO 61974706, zapsané 

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce 

1113 (dále jen „společnost HTS, a.s.“)  

 

ž á d á   

 

1.  představenstvo společnosti HTS, a.s. o svolání jednání jediného akcionáře 

vykonávajícího působnost valné hromady (dále jen „valná hromada“) 

v termínu dne 23.5.2018 ve 13:30 hodin v salonku 1. patro v budově Hotelu 

Zámek Havířov s tímto navrženým pořadem valné hromady:  

1. Prezence přítomných a zahájení valné hromady 

2. Volba předsedy, skrutátora, zapisovatele a 2. ověřovatele zápisu valné 

hromady 

3. Schválení pořadu valné hromady 

4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti HTS, a.s.  

a stavu jejího majetku za rok 2017 

5. Řádná účetní závěrka společnosti HTS, a.s. za rok 2017 a návrh  

na rozdělení zisku 
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6. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi 

ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající 

osobou za rok 2017 

7. Zpráva dozorčí rady společnosti HTS, a.s. 

- o její kontrolní činnosti za rok 2017 

- o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2017 

- o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku za rok 2017 

- o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou  

a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými 

stejnou ovládající osobou za rok 2017 

8. Zpráva nezávislého auditora určená akcionářům účetní jednotky HTS, a.s. 

9. Schválení řádné účetní závěrky společnosti HTS, a.s. za rok 2017 

10. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti HTS, a.s. za rok 2017 včetně 

stanovení výše, termínu a způsobu vyplácení dividend a tantiém 

11. Různé 

 

2. členy představenstva, členy dozorčí rady a ředitele společnosti HTS, a.s.  

o účast na valné hromadě dne 23.5.2018 

 

u k l á d á  

 

1. zaslat žádost o svolání valné hromady předsedovi představenstva společnosti  

HTS, a.s.      

                                                                                            Z: vedoucí OPS 

                                                                                            T: 28.2.2018 

 

2. vypracovat a předat pozvánku na valnou hromadu konanou dne 23.5.2018  

na odbor kancelář primátorky v listinné podobě 

Z: představenstvo  

HTS, a.s. 

                                                                                 T: 20.4.2018 

 

3. uveřejnit pozvánku na valnou hromadu konanou dne  23.5.2018   

na internetových stránkách společnosti HTS, a.s. 

                                                                                Z: představenstvo  

HTS, a.s. 

                                                                                T: 20.4.2018 
4. předat podepsané materiály k bodům 3 až 10 pořadu jednání valné hromady  

dne 23.5.2018    na odbor kancelář primátorky v listinné a elektronické 

podobě 

                                                                                 Z: předseda předst.  

HTS, a.s.  

                             T: 16.5.2018 
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4166/82RM/2018 - Městská realitní agentura, s.r.o. – příprava valné hromady______________ 

 

Rada města Havířova  

jako jediný společník společnosti Městská realitní agentura, s.r.o., se sídlem  

U Lesa 865/3a, Město, 736 01 Havířov, IČO: 64084744, zapsané v obchodním 

rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C, vložka 8631 (dále jen 

„společnost MRA, s.r.o.“)  

 

ž á d á    

 

1. jednatele společnosti MRA, s.r.o. o svolání jednání jediného společníka  

vykonávajícího působnost valné hromady (dále jen „valná hromada“) 

v termínu dne 2.5.2018 ve 13.30 hodin v salonku l. patro v budově Hotelu 

Zámek Havířov s tímto navrženým pořadem jednání: 

1. Prezence 

2. Volba předsedy, skrutátora, zapisovatele a 2. ověřovatele zápisu valné 

hromady  

3. Schválení pořadu jednání valné hromady 

4. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti MRA, s.r.o. a stavu jejího 

majetku za rok 2017 

5. Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi 

ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 

2017 

6. Zpráva dozorčí rady společnosti MRA, s.r.o.   

- o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2017 

- o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku společnosti MRA, s.r.o.  

za rok 2017 

 - o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou  

ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou 

ovládající osobou za rok 2017 

- o výsledcích kontrolní činnosti 

7. Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za rok 2017 

8. Schválení řádné účetní závěrky společnosti MRA, s.r.o. za rok 2017 

    

9. 

Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti MRA, s.r.o. za rok 2017,  

vč. stanovení výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku 

10. Různé  

      

2. jednatele, členy dozorčí rady a ředitele (pokud bude ke dni konání valné  

hromady tato funkce obsazena) společnosti MRA, s.r.o. o účast na valné 

hromadě dne 2.5.2018 

 

u k l á d á  
 

1. zaslat žádost o svolání valné hromady jednatelům a předsedovi dozorčí rady  

společnosti MRA, s.r.o.  

          Z: vedoucí OPS 

          T: 27.2.2018 
 

2. vypracovat a předat pozvánku na valnou hromadu dne 2.5.2018 na odbor  

kancelář primátora v listinné podobě 

          Z: jednatelé MRA, s.r.o. 

          T: 29.3.2018 
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3. uveřejnit pozvánku na valnou hromadu dne 2.5.2018 na internetových  

stránkách společnosti MRA, s.r.o. 

Z: jednatelé MRA, s.r.o. 

T: 29.3.2018 

 

4. předat podepsané materiály k bodům 3 až 9 pro valnou hromadu  

dne 2.5.2018 na odbor kancelář primátora v listinné a elektronické podobě 

 

          Z: jednatelé MRA, s.r.o. 

          T: 25.4.2018 

 

 

4167/82RM/2018 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. – příprava valné hromady_____________________ 

 

Rada města Havířova  

jako jediný společník společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o., se sídlem 

K Zámečku 243/2, Město, 736 01 Havířov, IČO: 25385534, zapsané 

v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C, vložka 17305 

(dále jen „společnost ZÁMEK Havířov, s.r.o.“)  

 

ž á d á    

 

1. jednatele společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o. o svolání jednání jediného  

společníka vykonávajícího působnost valné hromady (dále jen „valná 

hromada“) v termínu dne 2.5.2018 ve 14.15 hodin v salonku l. patro 

v budově Hotelu Zámek Havířov s tímto navrženým pořadem jednání: 

1. Prezence 

2. Volba předsedy, skrutátora, zapisovatele a 2. ověřovatele zápisu valné 

hromady  

3. Schválení pořadu jednání valné hromady 

4. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o. a 

stavu jejího majetku za rok 2017 

5. Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi 

ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 

2017 

6. Zpráva dozorčí rady společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o.   

- o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2017 

- o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku společnosti ZÁMEK  

Havířov, s.r.o. za rok 2017 nebo o přezkoumání návrhu na úhradu ztráty 

společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o. za rok 2017 

- o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou  

ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou 

ovládající osobou za rok 2017 

- o výsledcích kontrolní činnosti 

7. Schválení řádné účetní závěrky společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o. za rok 

2017 

8. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o. za rok 

2017, vč. stanovení výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku, nebo 

rozhodnutí o způsobu úhrady ztráty společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o.  

za rok 2017 

9. Různé 
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          2. jednatele a členy dozorčí rady společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o.  

o účast na valné hromadě dne 2.5.2018 

 

u k l á d á  
 

1. zaslat žádost o svolání valné hromady jednateli společnosti ZÁMEK  

Havířov, s.r.o.  

              Z: vedoucí OPS 

          T: 27.2.2018 
 

2. vypracovat a předat pozvánku na valnou hromadu dne 2.5.2018 na odbor  

kancelář primátora v listinné podobě 

          Z: jednatel ZÁMEK  

Havířov, s.r.o. 

          T: 29.3.2018 

 

3. předat podepsané materiály k bodům 3 až 8 pro valnou hromadu  

dne 2.5.2018 na odbor kancelář primátora v listinné a elektronické podobě 

 

          Z: jednatel ZÁMEK  

Havířov, s.r.o. 

          T: 25.4.2018 

 

 

4168/82RM/2018 - Písemnost adresovaná RMH_______________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

podání Ing. Rostislava Drexlera ze dne 17.12.2018 

  

 

4169/82RM/2018 - Zrušení usnesení – ošatné__________________________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

r u š í 

 

usnesení č. 3370/48RM/2012 ze dne 19.12.2012, kterým bylo schváleno 

vyplácení příspěvku na úhradu zevnějšku při provádění svatebních obřadů, 

občanských obřadů a přijímání státobčanského slibu 
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4170/82RM/2018 - Vyvěšení tibetské vlajky___________________________________________ 

 
Rada města Havířova 
 

n e 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 2018 před budovou 
Magistrátu města Havířova 

 

 

4171/82RM/2018 - Stížnosti – přehled za r. 2017_______________________________________ 

 
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 2017 dle přílohy. 

 

 

4172/82RM/2018 - 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 2017 dle přílohy 
 

u k l á d á 
 
zveřejnit Výroční zprávu na www města a ve vstupní hale Radnice 

 
          Z: vedoucí KP 

T: 28.02.2018 
 

 
4173/82RM/2018 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání  

dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
bere na vědomí 
 
informativní zprávu za období 07/2016 – 01/2018 k čerpání dotací   
 

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 05.02.2018 dle příloh 
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4174/82RM/2018 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířov  

při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji  

– 2. výzva“______________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit  

1. poskytnutí dotace ve výši 65.209,00 Kč z rozpočtu statutárního města  

Havířova Moravskoslezskému kraji, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava,  

IČO 70890692, na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace 

v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, realizovaného v rámci Operačního 

programu Životní prostředí, registrační číslo 

CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005161, dle přílohy č. 2 

2. uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města  

Havířova na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace 

v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, realizovaného v rámci Operačního 

programu Životní prostředí, registrační číslo 

CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005161 s Moravskoslezským krajem, se sídlem 

28. října 117, 702 18 Ostrava,  IČO 70890692, ve znění přílohy č. 1 

pověřit primátorku města Havířova podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace 

z rozpočtu statutárního města Havířova na spolufinancování projektu 

„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“ 

 

          Z: vedoucí KP  

T: 10.03.2018 

 

 

4175/82RM/2018 - VZ/99/OSRM/17 – „Zvyšování kompetencí zaměstnanců prostřednictvím  

vzdělávání“ – zrušení rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky  

a o pořadí ostatních uchazečů na dílčí část 1 – Public relations___________ 

 

Rada města Havířova 

 

r u š í  

 

usnesení Rady města Havířova čís. 3836/76RM/2017 ze dne 15.11.2017 v části 

týkající rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a o pořadí ostatních 

uchazečů dílčí části 1 – „Public relations“ veřejné zakázky malého rozsahu 

VZ/99/OSRM/17 – „Zvyšování kompetencí zaměstnanců prostřednictvím 

vzdělávání“ z důvodu uvedených v Příloze č. 2 

 

v y l u č u j e 

 

uchazeče AQE advisors, a.s., se sídlem 602 00 Brno, třída Kpt. Jaroše 1944/31, 

IČO: 26954770, z dílčí části 1 – „Public relations“ veřejné zakázky malého 

rozsahu VZ/99/OSRM/17 – „Zvyšování kompetencí zaměstnanců 

prostřednictvím vzdělávání“ pro střet zájmů z důvodu uvedeného v Příloze č. 2 
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s c h v a l u j e 

 

1. odeslání výzvy uchazeči  Everesta, s.r.o., Mimoňská 3223, 470 01 Česká  

Lípa,  IČ: 250 14 650, k doplnění údajů a dokladů nabídky na dílčí část 1  

– „Public relations“ veřejné zakázky malého rozsahu VZ/99/OSRM/17  

– „Zvyšování kompetencí zaměstnanců prostřednictvím vzdělávání“ 

v rozsahu přílohy č. 2 

2. složení komise dle Přílohy č. 3 

 

p o v ě ř u j e  

 

komisi novým posouzením jediné nabídky dílčí části 1 – „Public relations“ 

veřejné zakázky malého rozsahu VZ/99/OSRM/17 – „Zvyšování kompetencí 

zaměstnanců prostřednictvím vzdělávání“ dle dokladů a údajů doručených 

uchazečem Everesta, s.r.o., Mimoňská 3223, 470 01 Česká Lípa,   

IČ: 250 14 650, na základě výzvy k doplnění 

 

u k l á d á  

 

1. odeslat uchazečům oznámení o zrušení rozhodnutí o výběru nejvhodnější  

nabídky a o pořadí uchazečů dílčí části 1 – „Public relations“ veřejné zakázky 

malého rozsahu VZ/99/OSRM/17 – „Zvyšování kompetencí zaměstnanců 

prostřednictvím vzdělávání“  

 

2. odeslat uchazeči AQE advisors, a.s. oznámení o vyloučení uchazeče z dílčí  

části 1 – „ Public relations“ veřejné zakázky malého rozsahu 

VZ/99/OSRM/17 – „Zvyšování kompetencí zaměstnanců prostřednictvím 

vzdělávání“  

 
3. vyzvat uchazeče Everesta, s.r.o., Mimoňská 3223, 470 01 Česká Lípa,   

IČ: 250 14 650, k doplnění údajů a dokladů nabídky na dílčí část 1 – „Public 
relations“ veřejné zakázky malého rozsahu VZ/99/OSRM/17 – „ Zvyšování 
kompetencí zaměstnanců prostřednictvím vzdělávání“  
 

Z: vedoucí KP 

          T: 28.02.2018 
 

 
4176/82RM/2018 - Změna ve složení Občanské komise č. 2 pro část města  

Havířov – Dolní Datyně___________________________________________ 
 

Rada města Havířova 

 

j m e n u j e 
 
Ing. Petra Skulinu členem Občanské komise č. 2 pro část města  
Havířov – Dolní Datyně s účinností od 1. března 2018. 
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4177/82RM/2018 - Udělení ocenění a Ceny města za rok 2017 – schválení peněžitých dar_____ 
 

Rada města Havířova 
 

s c h v a l u j e 
 
poskytnutí peněžitých darů, na základě udělení ocenění a Ceny města Havířova 
za rok 2017, dle rozhodnutí Zastupitelstva města Havířova: 
 
1. formou peněžních poukázek v celkové výši 99 000,- Kč  

- 12 oceněným (žáci a dorost) ve výši 1000,- Kč/žák 
- 26 oceněným (dospělí jednotlivci) ve výši 2000,- Kč/dospělý 
-   7 oceněným kolektivům ve výši 5 000,- Kč/kolektiv 

 
2. peněžitý dar oceněnému Cenou města Havířova za rok 2017  

- ve výši 20 000,- Kč 
  
u k l á d á 
 
zajistit předání peněžitých darů dle tohoto rozhodnutí Rady města Havířova 

 

                                                                                                 Z: vedoucí OKP 

                                                                                                 T: 3/2018 
 

 

4178/82RM/2018 - Zajištění a provedení floristické části akce „Havířov v květech 2018“_____  

 
Rada města Havířova 

 
s c h v a l u j e 

 
1. výjimku z čl. III, bodu 3 Zásad zadávání veřejných zakázek malého rozsahu  

zn. ZS/28/RMH/2016 pro veřejnou zakázku malého rozsahu na Zajištění  
a provedení floristické části akce „Havířov v květech 2018“   

2. zaslání výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Svazu  

květinářů a floristů České republiky, Wolkerova 17, 771 11 Olomouc,  

IČ 44 93 63 46  

   

u k l á d á 

 

odeslat výzvu k podání nabídky Svazu květinářů a floristů České republiky 

 

          Z: vedoucí OKP 

          T: 20.02.2018 
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4179/82RM/2018 - Návrh programu 24. zasedání Zastupitelstva města Havířova, 26.02.2018__ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 
 

předložený návrh programu 24. zasedání Zastupitelstva města Havířova,  

které se bude konat dne 26. února 2018 od 13:00 hod. v Kulturním domě 

RADOST, dle přílohy s doplněním o bod „Jednací řád Zastupitelstva města 

Havířova - dodatek č. 3“ dle návrhu Ing. Jaroslava GONGOLA, CSc., člena 

ZMH 

 

 

4180/82RM/2018 - Poskytnutí bezplatného pronájmu___________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

žádost Klastru sociálních inovací a podniků – SINEC z.s., IČO 02307651,  

Ostrava-Zábřeh, o bezplatný pronájem učebny Magistrátu města Havířova pro 

pořádání seminářů na téma sociálního podnikání. 

 

n e s c h v a l u j e 

 

bezplatný pronájem učebny C 117 Magistrátu města Havířova pro účely 

pořádání seminářů na téma sociálního podnikání   

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ v. r.                  Ing. Karel ŠLACHTA v. r. 

primátorka města Havířova                  náměstek primátorky  

                     pro hospodářský rozvoj 

 

 



STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV        

Rada města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 

 

 
NAŠE Č. j.:            MMH/20 617/2018 

  

VYŘIZUJE:   Lucie Wilčková v. r. 

TEL.: 596 803 228 

FAX: 596 811 143 

E-MAIL: wilckova.lucie@havirov-city.cz 
  

DATUM: 12.03.2018 

 

 

 

 

 

U S N E S E N Í 
z 83. schůze Rady města Havířova 

konané dne 07.03.2018 

 

v zasedací místnosti Rady města Havířova  

na Magistrátu města Havířova 

ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město 

ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE  
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P Ř E H L E D   U S N E S E N Í 
z 83. schůze Rady města Havířova, konané dne 07.03.2018 

 

4181/83RM/2018 - Zvolení ověřovatele 83. schůze RMH, konané dne 07.03.2018 

 

4182/83RM/2018 - Zpráva o ověření zápisu z 82. schůze RMH, konané dne 14.02.2018  

 

4183/83RM/2018 - Schválení pořadu 83. schůze RMH, konané dne 07.03.2018 

 

4184/83RM/2018 - Kontrola plnění usnesení pro 83. RMH 

 

4185/83RM/2018 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 

 

4186/83RM/2018 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu  

bytů, prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách   

 

4187/83RM/2018 - Prodloužení nájemních smluv k bytům na ul. Tesařská 321/1,  

Havířov-Město  

 
4188/83RM/2018 - Povolení MRA, s.r.o. k ověřování údajů v evidenci nájemců  

– MRA Bonus Card 

 

4189/83RM/2018 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání  

dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů 

 

4190/83RM/2018 - Smlouva o výpůjčce pozemku 

 

4191/83RM/2018 - Ocenění pedagogických pracovníků, žáků a kolektivů – schválení peněžitých  

darů 

 

4192/83RM/2018 - Přidělení konkrétního obecního bytu – manž. Bc. Alena Zedníková  

a Miroslav Zedník 

 

4193/83RM/2018 - Záměr prodeje pozemků na stavbu garáže v k.ú. Bludovice      

 

4194/83RM/2018 - Ukončení pronájmu pozemku parc.č. 2469/38, k.ú. Šumbark 

 

4195/83RM/2018 - Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  

pro stavbu prodloužení plynovodního řadu ve prospěch společnosti 

GasNet, s.r.o. 

 

4196/83RM/2018 - Zřízení pozemkové služebnosti k.ú. Dolní Suchá    

 

4197/83RM/2018 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. 

 

4198/83RM/2018 - Zřízení věcného  břemene - služebnosti ve prospěch společnosti  

ČEZ Distribuce, a.s. 

 

4199/83RM/2018 - Zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě ve prospěch  

Moravskoslezského kraje 
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4200/83RM/2018 - Zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch společnosti  

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 

 

4201/83RM/2018 - Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro účely realizace stavby  

„Přednádražní prostor Havířov“  

 

4202/83RM/2018 - Zrušení usnesení a záměry pronájmu částí nemovitých věcí  

 

4203/83RM/2018 - Záměr prodloužení pronájmu části nemovité věci 

 

4204/83RM/2018 - Prodloužení pronájmu částí nemovitých věcí  

 

4205/83RM/2018 - Výsledek veřejné soutěže 

 

4206/83RM/2018 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova  

 

4207/83RM/2018 - Udělení souhlasu s přijetím darů příspěvkovými organizacemi zřízenými  

statutárním městem Havířov  

 

4208/83RM/2018 - Výroční zprávy o činnosti škol za školní rok 2016/2017 

 

4209/83RM/2018 - Rekreační tuzemské pobyty dětí 2018 – změna podmínek  

 

4210/83RM/2018 - Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách pro školní rok  

2018/2019 

 

4211/83RM/2018 - Vyhlášení konkurzního řízení na pracovní místo ředitele Základní školy  

Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná 

 

4212/83RM/2018 - Vyhlášení konkurzních řízení na pracovní místa ředitelů škol a školského  

zařízení 

 

4213/83RM/2018 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o grant příspěvkovou organizací  

Základní škola Mládežnická  

 

4214/83RM/2018 - Pořízení internetového portálu pro prezentaci sportu ve městě Havířově 

 

4215/83RM/2018 - „Rozšíření hřbitova v Havířově – Šumbarku, vč. smuteční síně“  

(číslo stavby 11020) – uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo  

č. 746/OSRM/2016 

 

4216/83RM/2018 - Návrh na stanovení platu ředitelce SANTÉ – centrum ambulantních  

a pobytových sociálních služeb od 1.3.2018 

 

4217/83RM/2018 - „Plošná oprava povrchu vozovek v Havířově“ - zahájení zadávacího řízení  

na veřejnou zakázku malého rozsahu 

 

4218/83RM/2018 - Žádost o zřízení vyhrazeného parkovaní pro vozidlo se speciálním  

označením O 7 pro paní Veroniku Jančíkovou    

 

4219/83RM/2018 - Úplatný převod neupotřebitelného majetku MRA do majetku SSRZ 
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4220/83RM/2018 - Souhlas s převodem finančních prostředků z rezervního fondu do fondu  

investic I.   

 

4221/83RM/2018 - Revokace usnesení č. 4157/82RM/2018 - Souhlas s převodem finančních  

prostředků z rezervního fondu do fondu investic   

 

4222/83RM/2018 - Souhlas s převodem finančních prostředků z rezervního fondu do fondu  

investic II.   

 

4223/83RM/2018 - Souhlas zřizovatele s rozšířením místnosti ergoterapeutické dílny  

na středisku Luna 

 

4224/83RM/2018 - Přijetí finančního daru  

 

4225/83RM/2018 - Vyřazení investičního majetku 

 

4226/83RM/2018 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady - schválení poskytnutí peněžitého daru ve výši 

1 mil. Kč pro Nadační fond TEPLO NA DLANI  

 

4227/83RM/2018 - „Pojištění majetku, odpovědnosti za škodu a vozidel“- schválení  

centralizovaného zadávání a prodloužení pojistných smluv 

 

4228/83RM/2018 - Vyjádření k VZ/536/ORG/17 o „Výběru pojišťovacího makléře“ 

 

4229/83RM/2018 - ZPŘ/15/OÚR/18 - „Parkoviště na ul. Stavbařská“ - rozhodnutí o výběru  

a o uzavření smlouvy  

 

4230/83RM/2018 - ZPŘ/563/OÚR/17 - „Snižování spotřeby energie ZŠ M. Pujmanové,  

Havířov-Šumbark“ - rozhodnutí o výběru a o uzavření smlouvy  

 

4231/83RM/2018 - Depos Horní Suchá, a.s. – informace o konání valné hromady 29.3.2018 

 

4232/83RM/2018 - Interní audit 

 

4233/83RM/2018 - Počet zaměstnanců MMH 
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U S N E S E N Í 
z 83. schůze Rady města Havířova, konané dne 07.03.2018 

 
4181/83RM/2018 - Zvolení ověřovatele 83. schůze RMH, konané dne 07.03.2018____________ 

 

Rada města Havířova 

 

v o l í 

 

jako ověřovatele zápisu o průběhu 83. schůze Rady města Havířova,  

konané dne 07.03.2018 

      pana Ing. Jiřího MARTINKA, MBA  

 

 
4182/83RM/2018 - Zpráva o ověření zápisu z 82. schůze RMH, konané dne 14.02.2018_______  

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zprávu ověřovatelky zápisu z 82. schůze Rady města Havířova, která se konala 

14.02.2018. 

 

 
4183/83RM/2018 - Schválení pořadu 83. schůze RMH, konané dne 07.03.2018______________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložený pořad 83. schůze Rady města Havířova, konané dne 07.03.2018  

dle přílohy. 

 

 
4184/83RM/2018 - Kontrola plnění usnesení pro 83. 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: 

 
3836/76RM/2017 VZ/99/OSRM/17 – „Zvyšování kompetencí zaměstnanců 

prostřednictvím vzdělávání“ – rozhodnutí o výběru 
nejvhodnější nabídky 
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v y p o u š t í 

 

úkoly: krátkodobé 

 
3822/76RM/2017 Zřízení pozemkových služebností  
3917/78RM/2017 Nájem části výpravní budovy nádraží pro účely umístění 

kabelových tras kamerového systému  
3918/78RM/2017 Zřízení pozemkové služebnosti  
3933/78RM/2017 ZPŘ/374/OSRM/17 – „Vytvoření strategických 

dokumentů pro město Havířov – Plán udržitelné městské 
mobility a Koncepce odpadového hospodářství“  
– rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 

3935/78RM/2017 Předložení žádosti o dotaci na projekt „Místní akční plán 
rozvoje vzdělávání v ORP Havířov II“ 

4019/80RM/2018 Pronájem části pozemku parc.č. 1374/55, k.ú. Šumbark 
4020/80RM/2018 Výpůjčka 39 kusů reklamních vitrín Městskému 

kulturnímu středisku Havířov 
4023/80RM/2018 Zřízení pozemkových služebností  
4025/80RM/2018 Zřízení věcných břemen ve prospěch společnosti ČEZ 

Distribuce, a.s. 
4031/80RM/2018 Pronájmy částí nemovitých věcí v budově Radnice 
4074/80RM/2018 Cena primátorky města do tomboly na reprezentační ples 

města – schválení pořízení věcného daru 
4094/81RM/2018 Udělení souhlasu s podáním žádosti a přijetím účelové 

dotace 
4104/82RM/2018 Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 
4146/82RM/2018 OŘ/572/OÚR/17 - „Odkanalizování částí města Havířova 

V. etapa – lokalita Fryštátská a okolí“ - rozhodnutí  
o vyloučení, o výběru a o uzavření smlouvy  

4148/82RM/2018 Stavba č. 15031 „Rekonstrukce ZŠ Mánesova na Domov 
se zvláštním režimem“ smlouva o smlouvě budoucí  
o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného 
k dodávce elektrické energie 

4150/82RM/2018 Tarifní podmínky v přepravním systému Městské 
hromadné dopravy Havířov od 1.3.2018 

4152/82RM/2018 VZ/574/OKS/2017 - „Oprava laviček 2018“ - rozhodnutí 
o výběru nejvhodnější nabídky 

4161/82RM/2018 Souhlas s podáním žádosti o dotaci 
4172/82RM/2018 Výroční zpráva o poskytování informací statutárním 

městem Havířovem 
4175/82RM/2018 VZ/99/OSRM/17 – „Zvyšování kompetencí zaměstnanců 

prostřednictvím vzdělávání“ – zrušení rozhodnutí o 
výběru nejvhodnější nabídky a o pořadí ostatních 
uchazečů na dílčí část 1 – Public relations 

4178/82RM/2018 Zajištění a provedení floristické části akce „Havířov 
v květech 2018“  

 

 
4185/83RM/2018 - 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 níže uvedeným bytovým jednotkám. V případě, že nájemní smlouva 
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nebude uzavřena se žadatelem uvedeným na pořadovém místě č. 1, bude 

nájemní smlouva uzavřena s dalším žadatelem dle níže uvedeného pořadí:  
 
a) Byt č. 2 o velikosti 0+1  na ulici Gogolova 925/3, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů: 1. ………………………, 2. ………………………,  
3. ………………………   

 
b) Byt č. 29 o velikosti 1+1 na ulici Jaroslava Vrchlického 1467/40,  

Havířov - Podlesí,  
pořadí žadatelů: 1. ………………………, 2. ………………………,,  

3. ………………………  
 
c) Byt č. 4 o velikosti 1+2 na ulici Beskydská 784/2, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů: 1. ………………………, 2. ………………………,  
3. ……………………… 

 
d) Byt č. 4 o velikosti 1+2 na ulici Majakovského 876/6, Havířov - Město, 

pořadí žadatelů: 1. ………………………, 2. ………………………,  
3. ……………………… 

 
e) Byt č. 14 o velikosti 1+2  na ulici Mánesova 989/42, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů: 1. ……………………… 
 
f) Byt č. 11 o velikosti 1+2  na ulici Studentská 1153/8, Havířov - Podlesí,  

pořadí žadatelů: 1. ………………………, 2. ………………………, 
3. ……………………… 

 
g) Byt č. 7 o velikosti 1+2 na ulici Lidická 1176/52a, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů: 1. ……………………… 
 

h) Byt č. 24 o velikosti 1+3 na ulici A.S.Puškina 907/7, Havířov - Město,  
pořadí žadatelů: 1. ………………………, 2. ………………………, 

3. ……………………… 
 
i) Byt č. 1 o velikosti 1+3 na ulici Česká 1203/9, Havířov - Město 

pořadí žadatelů: 1. ………………………, 2. ………………………,  
3. ……………………… 

 
j) Byt č. 10 o velikosti 1+3 na ulici Sukova 823/8, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. ………………, 3. ………………… 
 
k) Byt č. 19 o velikosti 1+3 na ulici Akátová 459/3, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů: 1. ……………………… 
 
l) Byt č. 14 o velikosti 1+3 na ulici Nákupní 422/8, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů: 1. ……………………… 
 
m) Byt č. 54 o velikosti 1+3 na ulici Jedlová 495/6, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. ………………, 3. ………………… 
 
n) Byt č. 59 o velikosti 1+3 na ulici Jedlová 495/6, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů: 1. ……………………… 
 
o) Byt č. 9 o velikosti 1+3 na ulici Konzumní 384/18, Havířov - Šumbark  

pořadí žadatelů: 1. ……………………… 
 
p) Byt č. 40 o velikosti 1+3 na ulici Obránců míru 1193/10, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů: 1. ……………………… 
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q) Byt č. 3 o velikosti 1+4 na ulici Lašská 1144/1, Havířov - Město,  
pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. ………………, 3. ………………… 

 
r) Byt č. 18 o velikosti 1+4 na ulici Konzumní 380/22, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů: 1. ……………………… 
 
s) Byt č. 12 o velikosti 0+1 na ulici Dlouhá třída 490/49 , Havířov - Město,  

pořadí žadatelů: 1. ………………………, 2. ………………………, 
 
t) Byt č. 2 o velikosti 0+1 na ulici Dlouhá třída 901/22, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů: 1. ……………………… 
 
u) Byt č. 22 o velikosti 1+1 na ulici Opletalova 607/4, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů: 1. ……………………… 
 
v) Byt č. 2 o velikosti 1+2 na ulici Uzavřená 1014/13, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. ………………, 3. ………………… 
 
w) Byt č. 18 o velikosti 1+2 na ulici Mánesova 997/50, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů: 1. ………………………, 2. ………………………,  
3. ……………………… 

 
x) Byt č. 5 o velikosti 1+2 na ulici Zednická 314/2, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. ………………, 3. …………………,  
4. ……………………… 

 
y) Byt č. 2 o velikosti 1+3 na ulici Ostrovského 947/20, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. ………………, 3. ………………… 
 
z) Byt č. 6 o velikosti 1+2 na ulici Dukelská 681/5a, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů: 1. ……………………… 
 
aa) Byt č. 16 o velikosti 1+3 na ulici Konzumní 380/22, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů: 1. ………………………, 2. ……………………… 
 
bb) Byt č. 8 o velikosti 1+3 na ulici Emy Destinnové 1168/1b,  

Havířov - Šumbark,  
pořadí žadatelů: 1. ………………………, 2. ………………………,  

3. ……………………… 
 
cc) Byt č. 55 o velikosti 1+3 na ulici Nákupní 426/1, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů: 1. ……………………… 
 
dd) Byt č. 14 o velikosti 1+4 na ulici Moravská 429/27, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů: 1. ……………………… 
 

p o v ě ř u j e 

 

společnost Městská realitní agentura, s.r.o., k uzavření nájemních smluv s výše 

uvedenými žadateli v uvedeném pořadí za předpokladu splnění podmínek 

záměru pronájmu 

Z: vedoucí  

ekonomického 

odboru  

MRA, s.r.o. 

T: 15. 3. 2018 
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4186/83RM/2018 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu  

bytů, prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách_______   

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

podání výpovědí  z nájmu v zastoupení společnosti Městská realitní agentura, 

s.r.o.,  

dle přílohy č. 2, z důvodu dluhu na nájemném, službách spojených s užíváním 

bytu a porušování povinností nájemce 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města, přidělených společností  

Městská realitní agentura, s.r.o. jednotlivým nájemcům na základě 

samostatného usnesení rady města s účinností od 1. 2. 2018, 15. 2. 2018  

a 1. 3. 2018 dle přílohy č. 1  

2. prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách dle přílohy č. 3 

 

 
4187/83RM/2018 - Prodloužení nájemních smluv k bytům na ul. Tesařská 321/1,  

Havířov-Město___________________________________________________  

 
Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

prodloužení nájemních smluv nájemcům bytů v domě na ul. Tesařská 321/1, 

Havířov-Město, kterým k 31. 3. 2018 končí nájemní smlouva, dle Přílohy č. 1   

 

 
4188/83RM/2018 - Povolení MRA, s.r.o. k ověřování údajů v evidenci nájemců  

– MRA Bonus Card_______________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s ch v a l u j e 

 

povolení společnosti Městská realitní agentura, s.r.o. ověřovat splnění 

podmínek pro zařazení nájemců do programu benefitů s názvem MRA Bonus 

Card nahlížením do databáze nájemců 
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4189/83RM/2018 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání  

dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e  n a  v ě d o m í 

 

informativní zprávu o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací 

z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů ke dni 26.02.2018 dle příloh 

 

 
4190/83RM/2018 - Smlouva o výpůjčce pozemku______________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

výpůjčku pozemku (parkoviště) par. č. 331/9, o výměře 4 369 m
2
, k.ú.  

Havířov-Město bezplatně od firmy Rhenus Development s.r.o., Frýdek-Místek 

ve dnech 15. a 16. 6. 2018 jako součást prostoru pro pořádání akce „Havířov 

v květech 2018“. 

 

 
4191/83RM/2018 - Ocenění pedagogických pracovníků, žáků a kolektivů – schválení peněžitých  

darů____________________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

poskytnutí peněžitých darů, na základě udělení ocenění pedagogických 

pracovníků, žáků a kolektivů, dle rozhodnutí Zastupitelstva města Havířova: 

 

formou peněžních poukázek (věrnostní karty) v celkové výši 34 000,- Kč  

- 10 oceněným pedagogům ve výši 1500,- Kč/pedagog 

-   7 oceněným žákům ve výši 1 000,- Kč/žák 

-   2 oceněným kolektivům (12 žáků) ve výši 1 000,- Kč/žák 

 

u k l á d á 

 

zajistit předání peněžitých darů dle tohoto rozhodnutí Rady města Havířova 

 

                                                                                                 Z: vedoucí  

odboru KP 

                                                                                                 T: 3/2018 
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4192/83RM/2018 - Přidělení konkrétního obecního bytu – manž. Bc. Alena Zedníková  

a Miroslav Zedník________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 4 o vel. 1+3 se smluvním 

nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné 

období v domě ………………………………………………… manž.  

Bc. Aleně Zedníkové a Miroslavu Zedníkovi, t.b. …………………,  

………………… pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se jmenovanými 

uzavřena v souladu se  Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným 

bytům v majetku města Havířova ze dne 11.09.2013, ve znění Dodatku č. 1, č. 2 

a č. 3 

 

 
4193/83RM/2018 - Záměr prodeje pozemků na stavbu garáže v k.ú. Bludovice_____________      

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e   

 

Zastupitelstvu města Havířova neschválit záměr prodeje pozemku parc.č. 

3014/6 o výměře 19 m
2 

a pozemku parc.č. 3014/7 o výměře 19 m
2
, k.ú. 

Bludovice panu Ladislavu Kočímu, bytem  …………………………………,  

za účelem výstavby garáže 

 

 
4194/83RM/2018 - Ukončení pronájmu pozemku parc.č. 2469/38, k.ú. Šumbark____________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e     

 

ukončení pronájmu  pozemku parc.č. 2469/38 o výměře 3 042 m
2
, k.ú. 

Šumbark, za účelem využívání jako cvičnou plochu nebo autocvičiště v rámci 

výuky autoškol s provozovatelem autoškoly panem Mgr. Radimem Hrubešem, 

bytem ……………………………, IČO: 18972683, a to dohodou k 31.03.2018  

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem dohody  

o ukončení smlouvy o nájmu č. 683/OSRM/2017 

                                                                                                        Z: vedoucí EO 

                                                                                                        T:  30.04.2018  
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4195/83RM/2018 - Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  

pro stavbu prodloužení plynovodního řadu ve prospěch společnosti 

GasNet, s.r.o.____________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

- výpůjčku části pozemku v majetku města a to parc.č. 2918, k.ú. Bludovice  

(dále jen „pozemek“) o výměře cca 17 m
2
, na dobu od zahájení stavby do doby 

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, maximálně na dobu 24 měsíců  

- budoucí zřízení věcného břemene k částem pozemků za jednorázovou úhradu  

za zřízení věcného břemene dle ceníku, tj. ve výši 125,00 Kč/m
2 

+ DPH dle 

geometrického plánu, minimálně však 1.000,00 Kč + DPH, na dobu neurčitou, 

investor a plátce – Ing. Ondřej Bednář, ………………………………,  

………………………… 

ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., se sídlem: Ústí nad Labem,  

Klíšská 940/96, Klíše, PSČ  400 01, IČO: 272 95 567, za účelem prodloužení 

plynovodního řadu v  rámci stavby „Rodinný dům p.č. 2968/2, k.ú. Bludovice„ 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  

o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  

                                                                                             Z: vedoucí EO 

                                                                                             T: 31. 08. 2018 

 

 
4196/83RM/2018 - Zřízení pozemkové služebnosti k.ú. Dolní Suchá_______________________    

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 
 

zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města, a to parc.č. 586/5, 

k.ú. Dolní Suchá, za účelem zajištění přístupu a příjezdu spočívající v právu 

chůze a jízdy ve prospěch pozemku parc.č. 263/1, k.ú. Prostřední Suchá, jehož 

součástí je budova čp. 368, jimž ke dni zřízení pozemkové služebnosti je 

vlastník Ing. Ctirad Flisník, bytem ………………………………,  

za jednorázovou úhradu ve výši 10 000,00 Kč + DPH 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  

o zřízení pozemkové služebnosti 

                                                                                             Z: vedoucí EO 

                                                                                             T: 30.06.2018 
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4197/83RM/2018 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o.__________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města a to parc.č. 317/1, 

318/1, 318/8, 318/9, 320/4, 325/1, 344/1, 388/2, 388/3, 389/2, 389/3, 390/2, 

392/1, 392/3, 392/8, 396/1, 396/2,  k.ú. Bludovice spočívající v právu zřídit, 

provozovat plynárenské zařízení a v právu vstupovat a vjíždět na služebné 

pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, 

provozováním a odstraněním plynárenského zařízení „ Reko MS Havířov  

– Studentská  + 1, číslo stavby 59493 “ včetně jeho součástí, příslušenství, 

opěrných a vytyčovacích bodů za jednorázovou úhradu ve výši 336.974,00 Kč 

+ DPH, o výměře 1.684,87 m
2 

dle GP č. 4287 – 529/2017 ze dne 04.12.2017,
  

na dobu neurčitou ve prospěch oprávněné společnosti GasNet, s r.o., se sídlem: 

Ústí nad Labem, Klíšská 940/96, Klíše, PSČ 400 01, IČO : 272 95 567 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  

o zřízení věcného břemene 

                                                                                             Z: vedoucí EO 

                                                                                             T: 31.08. 2018 

 

 
4198/83RM/2018 - Zřízení věcného  břemene - služebnosti ve prospěch společnosti  

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. 2735, k.ú. Dolní Suchá spočívající v  zřízení, umístění, provozování, 

opravování a udržování energetického zařízení distribuční elektrizační soustavy 

podzemního kabelového vedení AYKY 4x25 v chráničce DVR 110 a jistící 

skříň SP 100 v rámci stavby: Havířov, 2332/8, Krygiel, příp. NNk,  

č. IP – 12 – 8020581/VB 2 za jednorázovou úhradu 10.000,00 Kč  

+ DPH, o výměře 3,7 m
2
 dle GP č. 1323 - 395/2017 ze dne 20.12.2017, na dobu 

neurčitou ve prospěch oprávněné společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem: 

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO : 247 29 035 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  

o zřízení věcného břemene - služebnosti 

                                                                                             Z: vedoucí EO 

                                                                                             T: 31.08.2018 
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4199/83RM/2018 - Zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě ve prospěch  

Moravskoslezského kraje__________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě ke služebným pozemkům 

v majetku města a to parc.č. 1213/41, 1215/2, 1217/2, 1917/1, 1918, k.ú. 

Šumbark ve prospěch každého vlastníka panujícího pozemku parc.č. 1214/3, 

k.ú. Šumbark  spočívající v právu zřídit, provozovat horkovod včetně přípojek  

a příslušenství a v právu vstupovat v nutném rozsahu v souvislosti 

s provozováním, údržbou, opravami a odstraněním horkovodu včetně přípojek 

a příslušenství za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,00 Kč + DPH, o výměře 

132,40 m
2 

dle GP č. 1828 – 57/2017 ze dne 14.07.2017,
 
na dobu neurčitou  

ve prospěch současného vlastníka panujícího pozemku, jímž je 

Moravskoslezský kraj, se sídlem: 28. října 2771/117, 702 18 Ostrava,  

IČO: 708 90 692 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  

o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě 

 

                                                                                             Z: vedoucí EO 

                                                                                             T: 31.08. 2018 

 

 
4200/83RM/2018 - Zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch společnosti  

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. 1793/2, 1793/6, 1793/9, 1793/11, 1805/1, 2645/1, 1807/16, k.ú. Prostřední 

Suchá spočívající v povinnosti strpět uložení kanalizačního potrubí DN 100  

a DN 300 včetně kanalizační čerpací stanice splaškových vod, vypínací šachty, 

armaturní šachty a NN přípojky, v právu chůze a jízdy motorovými vozidly  

a mechanismy při provozování, provádění kontrol, oprav, rekonstrukce  

a demontáže kanalizačního potrubí DN 100 a DN 300 včetně kanalizační 

čerpací stanice splaškových vod, vypínací šachty, armaturní šachty a NN 

přípojky a v povinnosti zdržet se budování trvalých staveb, vysazování trvalých 

porostů ovocných či lesních stromů, víceletých keřů v ochranném pásmu 

kanalizačních potrubí DN 100 a DN 300 včetně kanalizační čerpací stanice 

splaškových vod, vypínací šachty, armaturní šachty a NN přípojky v rámci 

stavby„ Havířov, ul. Úzká – likvidace kanalizačních výustí “ za jednorázovou 

úhradu ve výši 214.400,00 Kč + DPH, o výměře 1.072 m
2
 dle GP č. 3104  

- 225/2017 ze dne 07.12.2017 a GP č. 3100 – 225b/2017 ze dne 22.11.2017,  
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na dobu neurčitou ve prospěch oprávněné společnosti Severomoravské 

vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem: 28. října 1235/169, Mariánské 

Hory, PSČ 709 00 Ostrava, IČO: 451 93 665  

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  

o zřízení služebnosti inženýrské sítě 

                                                                                             Z: vedoucí EO 

                                                                                             T: 31.08. 2018 

 

  
4201/83RM/2018 - Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro účely realizace stavby  

„Přednádražní prostor Havířov“____________________________________  

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e  

 

pro účely realizace stavby č. 15008 „Přednádražní prostor Havířov“ zřízení 

služebnosti inženýrské sítě na pozemcích v majetku města parc. č. 3726/1, parc. 

č. 3727, parc. č. 3748/1 a parc. č. 3751/8, k.ú. Havířov – město, spočívající 

v právu oprávněného, České telekomunikační infrastruktury a.s., se sídlem: 

Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 04084063, vstupovat a vjíždět 

na uvedené pozemky za účelem výstavby, umístění, provozování či odstranění 

přeložky veřejné komunikační sítě CETIN, SO 14, v délce cca 181 m, dle 

zaměření dokončené stavby, přičemž hodnota služebnosti je sjednána 

jednorázově ve výši 500,00 Kč, protože se jedná o přeložku vyvolanou stavbou 

města 

  

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem budoucí  

a konečné smlouvy o zřízení služebnosti 

                                                                                                            Z: vedoucí EO                                                                                                        

                                                                                                            T: ke stavebnímu  

řízení  

 

 
4202/83RM/2018 - Zrušení usnesení a záměry pronájmu částí nemovitých věcí_____________  

 

Rada města Havířova 

 

r u š í  

 

usnesení RMH ze dne 25. 10. 2017, usnesení číslo 3764/75RM/2017, bod 5.)  

- pronájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové 

výměře 120,90 m
2
 v suterénu Domu s pečovatelskou službou na ul. 

Mládežnická, Havířov-Podlesí, spol. Auklik s.r.o., IČO: 28621298, jako dílnu 

pro digitální potisk textilií, vzorkovou prodejnu a kancelář 
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s c h v a l u j e 

 

1. záměr pronájmu části nemovité věci – místnosti o výměře 12,00 m
2
  

v suterénu obytného domu ul. Lašská 1145/3, Havířov-Město,  

p. Františku Pletichovi, jako sklad pro vlastní potřebu 

 

2. záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání  

o celkové výměře 120,90 m
2
 v suterénu Domu s pečovatelskou službou na ul. 

Mládežnická 12, Havířov-Podlesí, p. Romanu Švancarovi, IČO: 70319383, 

jako masážní salon 

 

3. záměr pronájmu části nemovité věci - části střechy obytného domu  

ul. Nákupní 426/1, Havířov-Šumbark, k umístění retranslační stanice,  

spol. PODA a.s., IČO: 25816179. 

 

 
4203/83RM/2018 - Záměr prodloužení pronájmu části nemovité věci______________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

záměr prodloužení pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího 

k podnikání o celkové výměře 72 m
2
 v přízemí obytného domu na Národní  

třídě 578/6, Havířov-Město, nájemci Gold Fixing s.r.o., IČO: 27806746, 

užívaných jako prodejna zlatnictví, výrobna šperků, velkoobchod a internetový 

prodej. 

 

 
4204/83RM/2018 - Prodloužení pronájmu částí nemovitých věcí__________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. prodloužení pronájmu části nemovité věci – střechy o výměře 28,30 m
2  

a prostoru o výměře 13,60 m
2
 ve 14. poschodí obytného domu  

ul. Čelakovského 1594/2b, Havířov-Podlesí, nájemci spol. Česká 

telekomunikační infrastruktura a.s., IČO: 04084063, k umístění 

telekomunikačního zařízení mobilního operátora do 30. 11. 2025  

za podmínek platné nájemní smlouvy 

 

2. prodloužení pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání  

o celkové výměře 99,40 m
2
 v 1. poschodí budovy zdravotního střediska  

ul. Budovatelů 991/20 b, Havířov-Prostřední Suchá, nájemci  

MUDr. Lukáši Golasowskému, IČO: 71177973, užívaných jako zubní 

ordinace do 31. 12. 2040 za podmínek platné nájemní smlouvy. 
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4205/83RM/2018 - Výsledek veřejné soutěže__________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

nabídku do veřejné soutěže p. č.  2/EO/2018  na pronájem části nemovité věci  

– garáže o výměře 16,23 m
2
 v suterénu obytného domu ………………… 

…………………………, kterou podali manželé Zuzana a Ludvík Polakovičovi 

 

s c h v a l u j e 

 

uzavření nájemní smlouvy na část nemovité věci – garáž o výměře 16,23 m
2 

v suterénu obytného domu …………………………………………,  

s manž. Zuzanou a Ludvíkem Polakovičovými, bytem ………………………,  

……………………, za podmínek: 

- nájemné 700,00 Kč/m
2
/rok, vč. DPH  

- nájem od 1. 4. 2018 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou  

- platba nájmu a záloh za služby čtvrtletně 

- účel: garážování osobního vozidla 

 

 
4206/83RM/2018 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e    

 

rozpočtová opatření č. 19. - 21., dle důvodové zprávy a příloh, 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí rozpočtová opatření č. 19. - 21., 

dle důvodové zprávy a příloh. 

 

 
4207/83RM/2018 - Udělení souhlasu s přijetím darů příspěvkovými organizacemi zřízenými  

statutárním městem Havířov_______________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s ouh l as í  

 

s přijetím darů příspěvkovými organizacemi města: 

 

1. Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná  

(IČO: 62331221) 

 

- peněžitý dar ve výši 2 000 Kč od společnosti MATYAS s.r.o.,  

Lešetínská 317/12a, 733 01 Karviná – Staré Město (IČO: 26823632)  

- částečné pokrytí nákladů na organizaci a propagaci školní akademie  
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u příležitosti 60. výročí školy, 
 

- peněžitý dar ve výši 53 118 Kč od společnosti VINAMET CZ s.r.o.,  

Dělnická 566/12, 736 01 Havířov-Město (IČO: 26845148)  

- úhrada stravného pro 19 žáků školy v období leden-červen 2018  
 

2. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvková  

organizace (IČO: 48805289) 
 

peněžitý dar ve výši 10 000 Kč od SPOLKU RODIČŮ BLUDOVICKÉ 

ŠKOLY, z.s., ul. Frýdecká 37, 736 01 Havířov-Bludovice (IČO: 75140861)  

– částečná úhrada nákladů na lyžařský výcvik (doprava, vleky) 

 

3. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná,  

příspěvková organizace (IČO: 70958165) 

 

věcné dary k podpoře výuky a vzdělávání v oblasti přírodovědných předmětů 

od Ostravské univerzity, Dvořákova 138/7, 702 00 Ostrava – Moravská 

Ostrava, IČO:61988987: 

 

- ve výši 12 960 Kč - 2 ks Notebook Acer One D257-N57DQkk včetně  

příslušenství (1 x myš, 1 x brašna pro notebook), 
 

- ve výši 94 424 Kč  - 2 ks Notebook IP G555 M320, 6 ks Řídicí jednotka  

EdLaB v2.0, 1 ks Čidlo CO2, 1 ks Kyslíkové čidlo, 1 ks Čidel kyselosti,  

1 ks Konduktometr, 1 ks Barometr, 1 ks Hygrometr, 1 ks Luxmetr, 

1 ks Spirometr, 1 ks Siloměr; 1 ks Infrateploměr, 1 ks Termočl. teploměr,  

12 ks Teploměr, 1 ks Čidlo polohy a pohybu, 1 ks Ampérmetr,  

1 ks Voltmetr,  

 

- ve výši 29 475 Kč - Licence „Software pro ZŠ – přírodovědné předměty“ 

 

 
4208/83RM/2018 - Výroční zprávy o činnosti škol za školní rok 2016/2017_________________ 

 

Rada města Havířova 

 

bere na vědomí  

 

vyhodnocení výročních zpráv o činnosti základních škol za školní rok 

2016/2017 dle důvodové zprávy 

 

 
4209/83RM/2018 - Rekreační tuzemské pobyty dětí 2018 – změna podmínek_______________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

změnu podmínek rekreačních tuzemských pobytů, a to: 

 

z původního místa pobytu: „Jihomoravský kraj“ na „Jihočeský kraj  
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a Jihomoravský kraj“ 

 

 
4210/83RM/2018 - Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách pro školní rok  

2018/2019_______________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

termín zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání do běžných tříd a logopedických 

tříd v mateřských školách na území města Havířova pro školní rok 2018/2019 

ve dnech 14. a 15. května 2018, a to první den zápisu od 9:00 hod. do 16:00 

hod. a druhý den zápisu od 9:00 hod. do 12:00 hod. 

 

                                         

4211/83RM/2018 - Vyhlášení konkurzního řízení na pracovní místo ředitele Základní školy  

Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná_______________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e    n a    v ě d o m í 

 

rezignaci na pracovní místo ředitele Základní školy Havířov-Šumbark  

M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná, IČO: 48805475  

paní Mgr. Aleny Kubíčkové ke dni 31. 7. 2018 dle přílohy č. 1 

 

s c h v a l u j e 

 

1. vyhlášení konkurzního řízení na pracovní místo ředitele Základní školy  

Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná, IČO: 48805475 

2. znění Veřejného oznámení o konání konkurzního řízení dle přílohy č. 2 

 

u k l á d á 

 

1. zveřejnit znění Veřejného oznámení o konání konkurzního řízení na úřední  

desce  

2. požádat dle § 2 odst. 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního  

řízení a konkurzních komisích, o podání návrhů na jmenování členů 

konkurzní komise tyto subjekty:  

   - zřizovatele ZŠ Pujmanové Havířov, 

   - ředitele Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 

   - ředitele jiné školy podobného druhu a typu školy, 

   - ředitele právnické osoby vykonávající činnost ZŠ Pujmanové Havířov, 

   - ředitelku České školní inspekce,  

   - předsedu školské rady při ZŠ Pujmanové Havířov 

Z: zástupce  

vedoucího OŠK 

T: březen 2018 
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4212/83RM/2018 - Vyhlášení konkurzních řízení na pracovní místa ředitelů škol a školského  

zařízení_________________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. vyhlášení konkurzních řízení na pracovní místa ředitelů těchto škol  

a školského zařízení: 

a) Základní školy Havířov-Město 1. máje 10a okres Karviná, příspěvková  

organizace, IČO: 70958122 

b) Základní školy Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná,  

příspěvková organizace, IČO: 70958165 

2. znění Veřejného oznámení o konání konkurzních řízení dle přílohy č. 1 

 

o d v o l á v á  
 

z pracovního místa ředitele škol a školského zařízení ke dni 31. 7. 2018:  

a) Ing. Vieru Horváthovou ze Základní školy Havířov-Město 1. máje 10a okres  

Karviná, příspěvková organizace, IČO: 70958122 

b) PaedDr. Václava Hujera ze Základní školy Havířov-Šumbark  

Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace, IČO: 70958165 

 

u k l á d á 

 

1. zveřejnit znění Veřejného oznámení o konání konkurzních řízení na úřední  

desce 

2. požádat dle § 2 odst. 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního  

řízení a konkurzních komisí o podání návrhů na jmenování členů 

konkurzních komisí tyto subjekty: 

a) zřizovatele příslušné školy nebo školského zařízení 

b) ředitele Krajského úřadu Moravskoslezského kraje 

c) ředitele právnické osoby jiné školy nebo školského zařízení podobného  

druhu a typu příslušné školy nebo školského zařízení 

d) ředitele právnické osoby vykonávající činnost příslušné školy  

nebo školského zařízení 

e) ředitelku České školní inspekce  

f) předsedu školské rady příslušné školy 

Z: zástupce  

vedoucího OŠK 

T: březen 2018 
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4213/83RM/2018 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o grant příspěvkovou organizací  

Základní škola Mládežnická________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s o u h l a s í 

 

s podáním žádosti o grant příspěvkovou organizací města: Základní škola 

Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná, příspěvková organizace 

(IČO: 70958114) 

 

poskytovatel dotace:   Evropská unie 

název vzdělávacího programu:  ERASMUS+, KA 1 – mobilita vzdělávání  

pro jednotlivce 

název projektu:    Let´s CLIL together  –  Společně s CLILem 

požadovaná výše grantu:  21 882 EUR 

spolufinancování:   bez spoluúčasti 

 

    
4214/83RM/2018 - Pořízení internetového portálu pro prezentaci sportu ve městě Havířově__ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

nabídku systému Sportuj v Havířově od firmy AstrumQ Interactive, s.r.o.,  

dle přílohy č. 1  

 

u k l á d á 

 

odboru školství a kultury ve spolupráci organizačním odborem, oddělením IT, 

specifikovat přesné finanční i technické požadavky na danou aplikaci, její 

dodatečný provoz a zjistit možnost propojení této aplikace s novými 

internetovými stránkami města 

Z: zástupce vedoucího OŠK  

a vedoucí ORG  

T: duben 2018 

 

 
4215/83RM/2018 - „Rozšíření hřbitova v Havířově – Šumbarku, vč. smuteční síně“  

(číslo stavby 11020) – uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo  

č. 746/OSRM/2016________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e   
 

1. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 746/OSRM/2016 dle Článku III  

a přílohy č. 1 této SoD o dodatečné stavební práce za cenu 463.009,31 Kč 

bez DPH (560.241,27 Kč včetně DPH) v rozsahu přílohy č. 1 
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2. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 746/OSRM/2016 dle Článku III  

a přílohy č. 1 této SoD stavebních prací za cenu -600.372,51 Kč bez DPH  

(-726.450,74 Kč včetně DPH) v rozsahu přílohy č. 1 

 

3. změny položkového rozpočtu ke Smlouvě o dílo č. 746/OSRM/2016  

související s bodem 1 a 2 tohoto usnesení  

 

4. uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 746/OSRM/2016 na provedení  

stavby „Rozšíření hřbitova v Havířově – Šumbarku, vč. smuteční síně“ 

v rozsahu bodu 1 až 3 tohoto usnesení se „Společností RIDERA  

– HORSTAV, hřbitov Havířov“ (sestávající z členů Ridera Stavební a.s., 

IČO: 45192464, a H O R S T A V Olomouc spol. s r.o., IČO: 45195706)  

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem Dodatku č. 4  

ke Smlouvě o dílo č. 746/OSRM/2016 ze dne 1.9.2016 

 

u k l á d á 

 

předložit k podpisu Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 746/OSRM/2016   

ze dne 1.9.2016 

Z: vedoucí OÚR  

T: 03/2018  

 

 
4216/83RM/2018 - Návrh na stanovení platu ředitelce SANTÉ – centrum ambulantních  

a pobytových sociálních služeb od 1.3.2018___________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s t a n o v í 

 

plat ředitelce příspěvkové organizace SANTÉ – centrum ambulantních  

a pobytových sociálních služeb se sídlem Tajovského 1156/1, Havířov-Podlesí  

 

u k l á d á 

 

vyhotovit a předat platový výměr ředitelce příspěvkové organizace  

 

                                                                                            Z: vedoucí OSV 

                                                                                                T: březen 2018 
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4217/83RM/2018 - „Plošná oprava povrchu vozovek v Havířově“ - zahájení 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 na stavební  

práce „Plošná oprava povrchu vozovek v Havířově“ 

 

2. rozdělení veřejné zakázky na části:  ne 

následné zakázky (opce):   ne 

 

3. dílčí plnění (fakturace):   ano (samostatně každá  

komunikace) 

    poskytnutí zálohy:    ne 

    čerpání dotace:    ne 

    přenesená daňová povinnost:   ne 

 

4. varianty nabídky:    ne 

 

5. doba realizace veřejné zakázky:  

termín zahájení: v období 1. dubna 2018 až 31. října 2018 

termín dokončení: do 14 kalendářních dnů ode dne předání staveniště  

(samostatně každá komunikace) 

 

6. hodnotící kritérium: Cena v Kč včetně DPH za opravu 1m
2
 asfaltového  

povrchu vozovky       váha 95%  

Cena v Kč včetně DPH za výškovou úpravu 1 ks  

armatury inženýrských sítí            váha 5% 

 

7. základní způsobilost:  

- v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání  

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) - čestné 

prohlášení ne starší 3 měsíce přede dnem podání nabídky 

 

8. profesní způsobilost:  

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud je v nich  

zapsán, ne starší 3 měsíce přede dnem podání nabídky 

- doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné  

zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují  

- osvědčení o autorizaci nebo osvědčení o registraci usazené osoby  

či hostující osoby (dále jen „autorizace“) v oboru dopravní stavby  

pro stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího, z nichž vždy alespoň 

jeden musí vykonávat odborné vedení provádění stavby 

 

9. ekonomickou kvalifikaci:       

    - čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou  

zakázku 
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10. technickou kvalifikaci:  

- seznam stavebních prací jako předmět veřejné zakázky, poskytnutých  

za posledních 5 let přede dnem podání nabídky, včetně osvědčení 

objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších 

stavebních prací v seznamu uvedených, přičemž dodavatel splní danou 

kvalifikaci, pokud prokáže poskytnutí min. 3 stavebních zakázek 

uvedených v seznamu, přičemž předmětem každé zakázky musela být 

rekonstrukce nebo výstavba komunikace pro motorová vozidla 

 s asfaltobetonovou pokládkou v minimální hodnotě 500.000,- Kč  

bez DPH  

 

11. další podmínky: 

- předložení před podpisem smlouvy pojistné smlouvy nebo pojistného  

certifikátu o pojištění odpovědnosti za škodu s pojistným plněním  

v minimální výši 2.000.000,- Kč  

- záruka 36 měsíců 

 

12. způsob realizace zadávacího řízení:  

      - listinnou formou  

 

13. složení hodnotící komise dle přílohy č. 1 

 

14. odeslání výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace dodavatelům  

uvedeným v příloze č. 2 

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj, podpisem dokumentů 

souvisejících se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého rozsahu 

„Plošná oprava povrchu vozovek v Havířově“ 

 

u k l á d á  

 

předložit k podpisu výzvu k podání nabídky a k prokázání kvalifikace  

na veřejnou zakázku malého rozsahu „Plošná oprava povrchu vozovek  

v Havířově“  

               Z: vedoucí OKS 

          T: 04/2018 

 

 
4218/83RM/2018 - Žádost o zřízení vyhrazeného parkovaní pro vozidlo se speciálním  

označením O 7 pro paní Veroniku Jančíkovou________________________    

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

žádost paní Pavlíny Jančíkové, bytem ………………………………… 

zastupující na základě plné moci p. Veroniku Jančíkovou o povolení zvláštního 

užívání místní komunikace za účelem zřízení vyhrazeného parkování  

na parkovišti místní komunikace ul. Mozartova pro vozidlo se speciálním 

označením O 7. 
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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 Radou města Havířova, dne  

28. 6. 2017 usnesením č. 3408/67RM/2017 a zřízení vyhrazeného parkování  

na parkovišti místní komunikace ul. Mozartova v Havířově pro vozidlo  

se speciálním označením O 7 pro Veroniku Jančíkovou. 

 

 
4219/83RM/2018 - Úplatný převod neupotřebitelného majetku MRA do majetku SSRZ______ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

informaci příspěvkové organizace Správa sportovních a rekreačních zařízení 

Havířov, IČO 00306754, se sídlem Těšínská 1296/2a, Havířov-Podlesí,  

o úplatném převodu neupotřebitelného investičního majetku (osobního 

automobilu Škoda Octavia), Městské realitní agentury, s.r.o., U Lesa 865/3a, 

IČO 64084744, do majetku SSRZ Havířov 

 

s c h v a l u j e 

 

1. dodatečně příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení  

Havířov, IČO 00306754, se sídlem Těšínská 1296/2a, Havířov-Podlesí, 

nabytí investičního majetku, osobního automobilu Škoda Octavia,  

do vlastnictví SSRZ Havířov 

 

2. dodatečně příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení  

Havířov, IČO 00306754, se sídlem Těšínská 1296/2a, Havířov-Podlesí, 

zapojení fondu investic při úplatném převodu investičního majetku, osobního 

automobilu Škoda Octavia, ve výši 133.050,40 Kč bez DPH 

 

 
4220/83RM/2018 - Souhlas s převodem finančních prostředků z rezervního fondu do fondu  

investic I.________________________________________________________   

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov,  

IČO 00306754, se sídlem Těšínská 1296/2a, Havířov-Podlesí, v souladu s § 30 

zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

ve znění pozdějších předpisů, převod částky z rezervního fondu do fondu 

investic ve výši 450 tis. Kč na realizaci veřejné zakázky „Stavba odstavné  

a manipulační plochy u MFA Havířov“ 
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4221/83RM/2018 - Revokace usnesení č. 4157/82RM/2018 - Souhlas s převodem finančních  

prostředků z rezervního fondu do fondu investic_______________________   

 

Rada města Havířova 

 

r e v o k u j e 

 

usnesení č. 4157/82RM/2018 - Souhlas s převodem finančních prostředků 

z rezervního fondu do fondu investic. 

 

 
4222/83RM/2018 - Souhlas s převodem finančních prostředků z rezervního fondu do fondu  

investic II._______________________________________________________   

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov,  

IČO 00306754, se sídlem Těšínská 1296/2a, Havířov-Podlesí, převod částky 

z rezervního fondu do fondu investic ve výši 1,8 mil. Kč na realizaci veřejné 

zakázky výměna mantinelů ve VÚH 

 

 
4223/83RM/2018 - Souhlas zřizovatele s rozšířením místnosti ergoterapeutické dílny  

na středisku Luna________________________________________________ 

 

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, provedení technického zhodnocení 

budovy střediska Luna - rozšíření místnosti ergoterapeutické dílny na středisku 

Luna v předpokládané hodnotě 90.000 Kč  

          Z: ředitel DsH, p.o. 

          T: březen 2018 

 

 
4224/83RM/2018 - Přijetí finančního daru____________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

přijetí finančního daru ve výši 20 000 Kč příspěvkové organizaci SANTÉ  

– centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb, ul. Tajovského 1156/1  
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v Havířově – Podlesí, IČ 00847470, od Hanon Systems Autopal s.r.o.,  

Lužická 984/14, 741 01 Nový Jičín, IČ 26914620 na podporu dramaterapie 

v Denním stacionáři na ulici Čelakovského 1240/4, Havířov – Podlesí.  

 

Z: ředitelka Santé 

          T: březen 2018 

 

 
4225/83RM/2018 - Vyřazení investičního majetku______________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

vyřazení investičního majetku – dětské polohovací židle, inventární číslo 

DHM2 24537, v pořizovací ceně 45 099 Kč příspěvkovou organizací města 

SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb, IČ 00847470 

 

Z: ředitelka Santé 

          T: březen 2018 

 

 
4226/83RM/2018 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady - schválení poskytnutí peněžitého daru ve výši 

1 mil. Kč pro Nadační fond TEPLO NA DLANI_______________________  

 

Rada města Havířova,  

 

jako jediný akcionář vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona  

č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 

korporacích), působnost valné hromady společnosti Havířovská teplárenská 

společnost, a.s., se sídlem: Konzumní 298/6a, Šumbark, 736 01 Havířov, 

IČO 61974706, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 

v Ostravě v oddíle B, vložce 1113 (dále jen „ HTS, a.s.“),  

 

v o l í  

 

2. ověřovatele zápisu  Bc. Alenu Zedníkovou  

 

s c h v a l u j e 

 

poskytnutí peněžitého daru pro rok 2018 ve výši 1 mil. Kč pro Nadační fond 

TEPLO NA DLANI, se sídlem: Konzumní 298/6a, Šumbark, 736 01 Havířov, 

IČO: 064 86 282.  
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4227/83RM/2018 - „Pojištění majetku, odpovědnosti za škodu a vozidel“- schválení  

centralizovaného zadávání a prodloužení pojistných smluv______________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. uzavření smluv o centralizovaném zadávání veřejné zakázky „Pojištění  

majetku, odpovědnosti za škodu a vozidel“ ve znění přílohy č. 1 mezi 

statutárním městem Havířov a všemi příspěvkovými organizacemi zřízenými 

statutárním městem Havířov a všemi obchodními společnostmi založenými 

statutárním městem Havířov 

 

2. uzavření dodatků ke smlouvám o pojištění majetku a odpovědnosti za škodu  

zn. 260/ORG/2013 a o pojištění souboru vozidel zn. 259/ORG/2013 s Českou 

pojišťovnou a.s., IČO: 45272956, kterými bude doba trvání pojištění původně 

sjednaná do 31. 3. 2018 prodloužena do 30. 6. 2018 

 

p o v ě ř u j e  

 

1. vedoucí organizačního odboru podpisem smluv o centralizovaném zadávání  

se všemi příspěvkovými organizacemi zřízenými statutárním městem 

Havířov a všemi obchodními společnostmi založenými statutárním městem 

Havířov 

 

2. náměstka pro ekonomiku a správu majetku podpisem dodatků ke smlouvám  

o pojištění majetku a odpovědnosti za škodu zn. 260/ORG/2013 a o pojištění 

souboru vozidel zn. 259/ORG/2013 s Českou pojišťovnou a.s.,  

IČO: 45272956 

 

 
4228/83RM/2018 - Vyjádření k VZ/536/ORG/17 o „Výběru pojišťovacího makléře“_________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e  n a  v ě d o m í    

 

dopis společnosti RENOMIA, a.s., IČ 48391301 k VZ/536/ORG/17 

 

s ch v a l u j e    
 

odpověď pro společnost RENOMIA, a.s., IČ 48391301 na její reakci 

k VZ/536/ORG/17 o „Výběru pojišťovacího makléře“ dle přílohy č. 2 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka pro ekonomiku a správu majetku Bc. Josefa Bělicu podpisem 

odpovědi společnosti RENOMIA,a.s., IČ 48391301 
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4229/83RM/2018 - ZPŘ/15/OÚR/18 - „Parkoviště na ul. Stavbařská“ - rozhodnutí o výběru  

a o uzavření smlouvy______________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

r o z h o d l a  
 

1. o výběru dodavatele SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní  

stavby Morava, se sídlem 620 00  Brno, Brněnské Ivanovice,  

Jahodová 494/60, IČO: 48035599, který předložil ekonomicky nejvýhodnější 

nabídku v zadávacím řízení ZPŘ/15/OÚR/18 - „Parkoviště  

na ul. Stavbařská“, jak vyplývá z přílohy č. 2 

 

2. o uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky ZPŘ/15/OÚR/18  

– „Parkoviště na ul. Stavbařská“ s dodavatelem SWIETELSKY  

stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby Morava, se sídlem  

620 00  Brno, Brněnské Ivanovice, Jahodová 494/60, IČO: 48035599,  

s cenou 5.393.343,38 Kč včetně DPH (4.457.308,58 Kč bez DPH) v případě 

splnění podmínek účasti vybraného dodavatele předložením všech dokladů 

dle ust. § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a po marném uplynutí lhůty 

k podání námitek proti rozhodnutí o výběru 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem smlouvy  

 

u k l á d á 

 

1. odeslat vybranému dodavateli výzvu k předložení dokladů dle ust. § 122  

odst. 3 zákona  

        

Z: vedoucí OPS 

          T: do 09.03.2017 

 

2. odeslat oznámení o výběru    

Z: vedoucí OPS 

          T: po splnění  
podmínek účasti  

vybraného dodavatele 

předložením 
všech dokladů 
dle § 122 odst. 3       

zákona 

3. předložit smlouvu k podpisu    

Z: vedoucí OÚR 

          T: po marném  

uplynutí lhůty 

k podání námitek 

proti rozhodnutí  

o výběru 
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4230/83RM/2018 - ZPŘ/563/OÚR/17 - „Snižování spotřeby energie ZŠ M. Pujmanové,  

Havířov-Šumbark“ - rozhodnutí o výběru a o uzavření smlouvy_________  

 

Rada města Havířova 

 

r o z h o d l a  
 

1. o výběru dodavatele „Společnost THE+STA pro revitalizaci  

ZŠ M. Pujmanové, Havířov-Šumbark“, se sídlem 700 30  Ostrava-Zábřeh, 

Pavlovova 1351/44 (sestávající ze společníků: THERM, spol. s r.o., se sídlem 

700 30  Ostrava-Zábřeh, Pavlovova 1351/44, IČO: 42766991, a STASEKO 

PLUS s.r.o., se sídlem 737 01  Český Těšín, Slezská 2101/15,  

IČO: 25853473), který předložil ekonomicky nejvýhodnější nabídku 

v zadávacím řízení ZPŘ/563/OÚR/17 - „Snižování spotřeby energie  

ZŠ M. Pujmanové, Havířov-Šumbark“, jak vyplývá z přílohy č. 2 

 

2. o uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky ZPŘ/563/OÚR/17  

- „Snižování spotřeby energie ZŠ M. Pujmanové, Havířov-Šumbark“  

s dodavatelem THE+STA pro revitalizaci ZŠ M. Pujmanové,  

Havířov-Šumbark“, se sídlem 700 30  Ostrava-Zábřeh, Pavlovova 1351/44 

(sestávající ze společníků: THERM, spol. s r.o., se sídlem  

700 30  Ostrava-Zábřeh, Pavlovova 1351/44, IČO: 42766991, a STASEKO 

PLUS s.r.o., se sídlem 737 01  Český Těšín, Slezská 2101/15,  

IČO: 25853473), s nabídkovou cenou 40.939.714,00 Kč bez DPH 

(49.537.054,00 Kč včetně DPH) v případě splnění podmínek účasti 

vybraného dodavatele předložením všech dokladů dle ust. § 122 odst. 3 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon“), a po marném uplynutí lhůty k podání námitek 

proti rozhodnutí o výběru 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem smlouvy  

 

u k l á d á 

 

1. odeslat vybranému dodavateli výzvu k předložení dokladů dle ust. § 122  

odst. 3 zákona  

        

Z: vedoucí OPS 

          T: do 9. 3. 2018 

 

2. odeslat oznámení o výběru    

Z: vedoucí OPS 

          T: po splnění  
podmínek účasti  

vybraného dodavatele 

předložením všech  

dokladů dle § 122  

odst. 3 zákona 
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3. předložit smlouvu k podpisu    

Z: vedoucí OÚR 

          T: po marném  

uplynutí lhůty 

k podání námitek 

proti rozhodnutí  

o výběru 

 

 
4231/83RM/2018 - Depos Horní Suchá, a.s. – informace o konání valné hromady 29.3.2018___ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

  

1. termín konání valné hromady společnosti Depos Horní Suchá, a.s., se sídlem  

Solecká 1/1321, 735 35 Horní Suchá, IČO: 47677287,  dne 29. března 2018 

v 9:00 hodin v sídle společnosti Solecká 1321/1, 735 35  Horní Suchá  

2. program jednání valné hromady ve znění Přílohy č. 1  

 

u k l á d á   

 

zástupci města hlasovat v jednotlivých bodech programu valné hromady takto: 

 

bod 2.  - Volba orgánů valné hromady - hlasovat pro zvolení osob dle návrhu 

představenstva dle Přílohy č. 2 

bod 3. - Volba člena představenstva - hlasovat pro schválení člena 

představenstva dle návrhu obce Stonava 

bod 4. - Volba člena dozorčí rady - hlasovat pro schválení člena dozorčí rady 

dle návrhu statutárního města Karviná 

 

 
4232/83RM/2018 - Interní audit_____________________________________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

b e r e  n a  v ě d o m í 

 

1. Ukončení pracovního poměru interní auditorky Magistrátu města Havířova  

k 30.4.2018 

2. Vyhlášení výběrového řízení podle zákona č. 312/2002 Sb., na obsazení  

pracovního místa interního auditora 
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4233/83RM/2018 - Počet zaměstnanců MMH__________________________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

s t a n o v í 

 

celkový počet zaměstnanců zařazených do Magistrátu města Havířova, mimo 

zaměstnance zaměstnané na zajištění čistoty města (veřejně prospěšné práce), 

zaměstnanců zaměstnaných na základě dohod o pracích konaných mimo 

pracovní poměr a na realizaci projektů EU, na 323 tj. zvýšení celkového počtu 

o 2 zaměstnance 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ v. r.                  Ing. Karel ŠLACHTA v. r. 

primátorka města Havířova                  náměstek primátorky  

                     pro hospodářský rozvoj 

 

 



STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV        

Rada města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 

 

 
NAŠE Č. j.:            MMH/26 338/2018 

  

VYŘIZUJE:   V. Mikulášová v. r. 

TEL.: 596 803 218 

FAX: 596 811 143 

E-MAIL: mikulasova.vladimira@havirov-city.cz 
  

DATUM: 02.04.2018 

 

 

 

 

 

U S N E S E N Í 
z 84. schůze Rady města Havířova 

konané dne 28.03.2018 

 

v zasedací místnosti Rady města Havířova  

na Magistrátu města Havířova 

ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město 

ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE  
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P Ř E H L E D   U S N E S E N Í 
z 84. schůze Rady města Havířova, konané dne 28.03.2018 

 
4234/84RM/2018 - Zvolení ověřovatele 84. schůze RMH, konané dne 28.03.2018 
 
4235/84RM/2018 - Zpráva o ověření zápisu z 83. schůze RMH, konané dne 07.03.2018 
 
4236/84RM/2018 - Schválení pořadu 84. schůze RMH, konané dne 28.03.2018 
 
4236/84RM/2018 - Kontrola plnění usnesení pro 84. RMH 
 
4238/84RM/2018 - Informativní zpráva o čerpání finančních prostředků na protidrogovou  

politiku města za rok 2017   
 

4239/84RM/2018 - Zvýšení příspěvku na provoz Městské policii Havířov - rekonstrukce  
koupelny  
 

4240/84RM/2018 - Návrh na rozšíření úsekového měření rychlosti – III. etapa 
  
4241/84RM/2018 - ZPŘ/75/MP/18 - „Mobilní služebna Městské policie Havířov“ -  zrušení  

zadávacího řízení a schválení jednacího řízení bez uveřejnění 
 

4242/84RM/2018 - ZPŘ/16/MRA/18 - „Regenerace obytného domu na ul. Čelakovského 2b,  
Havířov - Podlesí“ - rozhodnutí o zadání veřejné zakázky 
 

4243/84RM/2018 - VZ/87/MRA/17 - „Zpracování projektové dokumentace na sanaci  
Zdravotního střediska ul. Jurije Gagarina 1595/2b, Havířov-Podlesí“  
– uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 
 

4244/84RM/2018 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 
 
4245/84RM/2018 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, prohlášení o uznání dluhu  

s příslibem zaplacení ve splátkách   
 

4246/84RM/2018 - Změny ve složení Občanských komisí RMH 
 
4247/84RM/2018 - Zajištění pohoštění formou rautu pro akci „Havířov v květech 2018“ 
 
4248/84RM/2018 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání  

dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů 
 

4249/84RM/2018 - VZ/99/OSRM/17 – „Zvyšování kompetencí zaměstnanců prostřednictvím  
vzdělávání“ – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na dílčí  
část 1 - Public realtions a na dílčí část 3 - Ekonomika 
 

4250/84RM/2018 - Mimořádná přidělení obecních bytů  
 
4251/84RM/2018 - Přidělení jiných obecních bytů 
 
4252/84RM/2018 - Přidělení konkrétních obecních bytů 
 
4253/84RM/2018 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů      
 
4254/84RM/2018 - Uzavření nových nájemních smluv k obecním bytům 
 
4255/84RM/2018 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2837/1, k.ú. Havířov-město      
 
4256/84RM/2018 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 638, k.ú. Bludovice          
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4257/84RM/2018 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1295/14, k.ú. Bludovice          
 
4258/84RM/2018 - Prodej částí pozemku parc.č. 1473, k.ú. Havířov-město 
 
4259/84RM/2018 - Prodej pozemků pod stavbami garáží v  k.ú. Bludovice      
 
4260/84RM/2018 - Prodej pozemku  parc.č. 3181, k.ú. Havířov-město pod stavbou garáže      
 
4261/84RM/2018 - Prodej pozemku parc.č. 1714/76 a části pozemku parc.č. 1714/5,  

k.ú. Prostřední Suchá 
 

4262/84RM/2018 - Prodej části pozemku parc.č. 1297/1, k.ú. Šumbark 
 
4263/84RM/2018 - Narovnání vlastnického vztahu k podílu ¼  pozemku parc.č. 2672,  

k.ú. Bludovice     
 
4264/84RM/2018 - Záměr prodloužení výpůjčky části pozemků parc. č. 944/414 a parc.  

č. 43/1, k.ú. Šumbark, za účelem užívání invalidních plošin 
 

4265/84RM/2018 - Ukončení pronájmu pozemku parc.č. 606/4, k.ú. Bludovice 
 
4266/84RM/2018 - Upřesnění smluvních vztahů pro účely realizace stavby  

„Chodník MK Selská“           
 

4267/84RM/2018 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Odkanalizování Havířova,  
části města Prostřední Suchá, lokalita ul. Fryštátská a okolí“             
 

4268/84RM/2018 - Zřízení služebnosti inženýrské sítě, pro účely realizace stavby  
„Parkoviště na ul. Točitá, Havířov- Podlesí“           
 

4269/84RM/2018 - Zřízení pozemkových služebností  
 
4270/84RM/2018 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. 
 
4271/84RM/2018 - Zřízení služebnosti ve prospěch společnosti Asental Land, s.r.o. 
 
4272/84RM/2018 - Zřízení věcného  břemene - služebnosti ve prospěch společnosti  

ČEZ Distribuce, a.s. 
 

4273/84RM/2018 - Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  
pro stavbu „Reko MS Havířov, I. etapa, 7. část“  
          

4274/84RM/2018 - Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  
pro stavbu „Reko MS Havířov, I. etapa, 9. část “  

4275/84RM/2018 - Záměry pronájmu a prodloužení pronájmu částí nemovitých věcí  
 
4276/84RM/2018 - Ukončení nájmu dohodou a záměr pronájmu části nemovité věci formou  

veřejné soutěže 
 

4277/84RM/2018 - Prodloužení pronájmu a pronájmy části nemovité věci 
 
4278/84RM/2018 - Ukončení nájmu části nemovité věci dohodou 
 
4279/84RM/2018 - Změna účelu užívání části nemovité věci a rozšíření účelu užívání  

nemovité věci 
 

4280/84RM/2018 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova  
 
4281/84RM/2018 - Svěření oprávnění ekonomickému odboru MMH  - doplnění 
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4282/84RM/2018 - Vyhodnocení smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti městskou  
hromadnou dopravou (MHD) provozovanou dopravcem ČSAD  
Havířov a.s. v r. 2017 
 

4283/84RM/2018 - Vyhodnocení smlouvy o závazku veřejné služby k zajištění ostatní  
dopravní obslužnosti linkami příměstské dopravy na území města 
Havířova v r. 2017 
 

4284/84RM/2018 - Dodatek č. 16 ke smlouvám o závazku veřejné služby k zajištění  
ostatní dopravní obslužnosti v Havířově v r. 2018 
 

4285/84RM/2018 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Komplexní údržba veřejné zeleně  
v okrscích č. 3 a č. 4“ se společností Technické služby Havířov a.s.    
 

4286/84RM/2018 - Žádost o zařazení do sítě místních komunikací a rozšíření plánu  
zimní údržby    

 
4287/84RM/2018 - Změna Nařízení č.5/2017, kterým se vydává tržní řád  

                            
4288/84RM/2018 - „ZŠ Na Nábřeží – výměna oken, dveří, oprava fasády a vstupního portálu“  

(číslo stavby 15033) – uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 
č.678/OSRM/2017 
 

4289/84RM/2018 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci – ZŠ F. Hrubína 
 
4290/84RM/2018 - Udělení souhlasu příspěvkovým organizacím se zapojením se do projektu  

vyhlášeného MŠMT a podáním žádostí o dotaci 
 

4291/84RM/2018 - Schválení účetních závěrek za rok 2017 městem zřízených příspěvkových  
organizací 
 

4292/84RM/2018 - Jmenování na pracovní místo ředitele ZŠ F. Hrubína Havířov 
 

4293/84RM/2018 - Souhlas s předfinancováním projektů základním školám  
 
4294/84RM/2018 - Souhlas s předfinancováním projektu ZŠ Žákovská Havířov 
 
4295/84RM/2018 - Informativní zpráva o počtu klientů sociálních služeb s trvalým bydlištěm  

mimo město Havířov 
 

4296/84RM/2018 - Přijetí věcného daru  
 
4297/84RM/2018 - Přijetí věcného daru  
 
4298/84RM/2018 - Pověřenec pro ochranu osobních údajů 
 
4299/84RM/2018 - Jmenování vedoucího odboru školství a kultury 
 
4300/84RM/2018 - Souhlas s umístěním sídla spolku „Spolek rodičů a přátel školy  

při ZŠ Žákovská, z. s.“ 
 

4301/84RM/2018 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci -  ZŠ M. Kudeříkové 
 
4302/84RM/2018 - Udělení dodatečného souhlasu s podáním žádosti o dotaci  

– ZŠ Kpt. Jasioka 
 

4303/84RM/2018 - Udělení souhlasu s podáním žádostí o grant příspěvkovou organizací  
ZŠ Moravská 
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4304/84RM/2018 - Vybavení učeben – posouzení podmínek zadávacího řízení na veřejnou  
zakázku malého rozsahu – ZŠ Moravská Havířov 
 

4305/84RM/2018 - Vybavení učeben – posouzení podmínek zadávacího řízení na veřejnou  
zakázku malého rozsahu – ZŠ K. Světlé Havířov 
 

4306/84RM/2018 - Vybavení učeben – posouzení podmínek zadávacího řízení na veřejnou  
zakázku malého rozsahu – ZŠ a MŠ Na Nábřeží Havířov 
 

4307/84RM/2018 - Schválení výjimek ze Zásad zadávání veřejných zakázek příspěvkovými  
organizacemi města pro ZŠ F. Hrubína Havířov 
 

4308/84RM/2018 - Souhlas zřizovatele s nabytím nemovité věci do majetku zřizovatele   
 
4309/84RM/2018 - Souhlas s převodem finančních prostředků z rezervního fondu  

do fondu investic 
 
4310/84RM/2018 - Žádost o umožnění natáčení hudebního videoklipu v areálu  

Koupaliště zdarma 
 

4311/84RM/2018 - Vyřazení neupotřebitelného svěřeného majetku z majetkové  
a účetní evidence   
 

4312/84RM/2018 -Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Správa sportovních  
a rekreačních zařízení Havířov      
 

4313/84RM/2018 - Udělení dodatečného souhlasu s podáním žádosti o dotaci  
a nadační příspěvek  
 

4314/84RM/2018 - Souhlas zřizovatele s přijetím grantu Nadace OKD Domovem seniorů  
Havířov, příspěvková organizace 
 

4315/84RM/2018 - Souhlas zřizovatele s pořízením dlouhodobého majetku a s použitím  
fondu investic Domova seniorů Havířov, příspěvková organizace 
 

4316/84RM/2018 - Udělení souhlasu s přijetím daru příspěvkovou organizací  
Městská knihovna Havířov   
 

4317/84RM/2018 - Udělení předchozího souhlasu s nabytím movitých věcí do majetku města 
 

4318/84RM/2018 - „Pojištění majetku, odpovědnosti za škodu a vozidel“ - zahájení  
zadávacího řízení  
 

4319/84RM/2018 - Zahraniční pracovní cesta 
 
4320/84RM/2018 - Návrh koncepce rozvoje v pravomoci Občanských komisí RMH 
 

4321/84RM/2018 - Záměr prodeje pozemků na stavbu garáže v k.ú. Bludovice      
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U S N E S E N Í 
z 84. schůze Rady města Havířova, konané dne 28.03.2018 

 

4234/84RM/2018 - Zvolení ověřovatele 84. schůze RMH, konané dne 28.03.2018____________ 

 

Rada města Havířova 

 

v o l í 

 

jako ověřovatele zápisu o průběhu 84. schůze Rady města Havířova, konané 

dne 28.03.2018 

     Bc. Pavla RAPANTA, MBA  

 

 

4235/84RM/2018 - Zpráva o ověření zápisu z 83. schůze RMH, konané dne 07.03.2018_______  

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zprávu ověřovatele zápisu ze 83. schůze Rady města Havířova, která se konala 

07.03.2018. 

 

 

4236/84RM/2018 - Schválení pořadu 84. schůze RMH, konané dne 28.03.2018______________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložený pořad 84. schůze Rady města Havířova, konané dne 28.03.2018  

dle přílohy. 

 

 

423784RM/2018 - Kontrola plnění usnesení pro 84. 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: 

 

3921/78RM/2017 Zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch 

společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace 

Ostrava a.s. 

4091/81RM/2018 Zrušení části usnesení a výpůjčka části nemovitých věcí 

v budově Radnice 
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v y p o u š t í 

 

úkoly: krátkodobé 

 

2980/61RM/2017 Informativní zpráva o čerpání finančních prostředků na 

protidrogovou politiku města za rok 2016 

3820/76RM/2017 Smluvní vztah pro účely realizace stavby MS kraje - 

Rekonstrukce a modernizace silnice II/479, II. etapa, 

SO 103     

3977/79RM/2017 Nájem pozemků v k.ú. Havířov – město v majetku 

Agentury ochrany přírody a krajiny ČR 

4024/80RM/2018 Zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch 

společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace 

Ostrava a.s. 

4120/82RM/2018 Pronájem částí pozemku parc.č. 281, k.ú. Havířov – 

město, za účelem parkovacích stání pro vozidla taxi 

4121/82RM/2018 Pronájem pozemku parc.č. 524/101, k.ú. Bludovice 

4139/82RM/2018 „Rekondičně - ozdravné pobyty osamělých seniorů pro 

rok 2018“ – zahájení zadávacího řízení na veřejnou 

zakázku malého rozsahu 

4140/82RM/2018 „Rekondiční pobyty seniorů pro rok 2018“ – zahájení 

zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 

4155/82RM/2018 Zajištění provozu šatny při sňatečných obřadech a vítání 

občánků 

4177/82RM/2018 Udělení ocenění a Ceny města za rok 2017 – schválení 

peněžitých dar 

4185/83RM/2018 Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 

4196/83RM/2018 Zřízení pozemkové služebnosti k.ú. Dolní Suchá    

4198/83RM/2018 Zřízení věcného  břemene - služebnosti ve prospěch 

společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 

4211/83RM/2018 Vyhlášení konkurzního řízení na pracovní místo ředitele 

Základní školy Havířov-Šumbark M. Pujmanové 

17/1151 okres Karviná 

4212/83RM/2018 Vyhlášení konkurzních řízení na pracovní místa ředitelů 

škol a školského zařízení 

4215/83RM/2018 „Rozšíření hřbitova v Havířově – Šumbarku, vč. 

smuteční síně“ (číslo stavby 11020) – uzavření Dodatku 

č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 746/OSRM/2016 

4216/83RM/2018 Návrh na stanovení platu ředitelce SANTÉ – centrum 

ambulantních a pobytových sociálních služeb od 

1.3.2018 

4217/83RM/2018 „Plošná oprava povrchu vozovek v Havířově“ - zahájení 

zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 

4224/83RM/2018 Přijetí finančního daru  
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4238/84RM/2018 - Informativní zpráva o čerpání finančních prostředků na protidrogovou  

politiku města za rok 2017 _________________________________________

  

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 2017 dle důvodové zprávy 

 

u k l á d á 

 

předložit Radě města Havířova zprávu o čerpání finančních prostředků na 

protidrogovou politiku města v prvním čtvrtletí následujícího roku 

 

    Z: ředitel MP Havířov 

                       T: březen 2019 

 

  

4239/84RM/2018 - Zvýšení příspěvku na provoz Městské policii Havířov - rekonstrukce  

Koupelny_______________________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit zvýšení příspěvku na provoz Městské policii Havířov (OJ 12) 

na dokrytí rekonstrukce koupelny v šatně mužů na komisariátu MP  

ul. Karvinská 1a, Havířov-Město o částku 228 000 Kč  

uložit ekonomickému odboru zapracovat do návrhu úprav rozpočtu III. na rok 

2018 zvýšení příspěvku na provoz Městské policii o částku ve výši 228 000 Kč 

 

  

4240/84RM/2018 - Návrh na rozšíření úsekového měření rychlosti – III. etapa______________ 

  

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

zavedení úsekového měření rychlosti vozidel na komunikaci Dlouhá třída  

ve směru na Bludovický kopec za podmínek uvedených ve smlouvě o nájmu 

zařízení pro měření rychlosti vozidel a poskytování služeb zn. 621/MP/2015  

ze dne 2.7.2015 uzavřené s firmou GEMOS CZ, spol. s.r.o. (IČ: 25065238) 
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u k l á d á 

 

1. zajistit úsekové měření rychlosti vozidel na komunikaci Dlouhá třída 

 

2. zajistit automatizovaný přístup do Centrálního registru vozidel k propojení  

se SW, kterým je měření rychlosti zajišťováno. 

 

Z: ředitel MP Havířov 

          T: 31.07.2018 

 

 

4241/84RM/2018 - ZPŘ/75/MP/18 - „Mobilní služebna Městské policie Havířov“ -  zrušení  

zadávacího řízení a schválení jednacího řízení bez uveřejnění____________ 

 

Rada města Havířova 

 
r u š í 

 

zadávací řízení ZPŘ/75/MP/18 - „Mobilní služebna Městské policie Havířov“ 

v souladu s ust. § 127 odst. 1 zákona č. 137/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť nebyla podána žádná nabídka a 

proto po uplynutí lhůty pro podání nabídek není v zadávacím řízení žádný 

účastník zadávacího řízení 

 
s c h v a l u j e 

 

1. zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky  

„Mobilní služebna Městské policie Havířov - JŘBU“ 

 

2. následné veřejné zakázky (opce):  ne  

    rozdělení veřejné zakázky na části:  ne 

 

3. dílčí plnění (fakturace):   ne 

    poskytnutí zálohy:    ne 

    čerpání dotace:    ano 

    přenesená daňová povinnost:   ne 

 

4. druh zadávacího řízení:  jednací řízení bez uveřejnění 

 

5. varianty nabídky:    ne 

 

6. dobu realizace veřejné zakázky:   

předpokládané datum zahájení plnění: druhá polovina dubna 2018 

(účinnost smlouvy) 

    termín dodání vozidla: dle návrhu dodavatele, maximálně 

však nejpozději do 90 kalendářních 

dnů ode dne účinnosti smlouvy 

(ode dne zveřejnění smlouvy 

v registru smluv) 
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7. základní způsobilost v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona č. 134/2016 Sb.,  

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon“), doklady dle ust. § 75 zákona  

 

8. profesní způsobilost:  

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný  

právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje 

- doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné  

zakázky, tj. „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona“ a „Opravy silničních vozidel“   

 

9.  podmínky zadávacího řízení:  

- nepožadovat základní způsobilost a profesní způsobilost podle ust. § 77  

odst. 1 a 2 písm. a) zákona od poddodavatelů, jejichž prostřednictvím 

dodavatel neprokazuje kvalifikaci (výjimka z bodu 1. odst. 1.3. Pravidel pro 

zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek ze dne 07.12.2016 zn. ZS/37/RMH/2016)  

- požadovat v nabídce předložení informace o tom, zda je vybraný dodavatel  

malý či střední podnik, jak je uvedeno v doporučení Komise 2003/361/ES 

 

10. požadavky na plnění veřejné zakázky dle Přílohy č. 2 

 

11. složení komise dle Přílohy č. 3 

 

12. odeslání výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace společnosti  

HYKRO s.r.o., se sídlem 148 00  Praha 4 - Kunratice, Houbařská 1365/5, 

IČO: 25764438 

 

p o v ě ř u j e  

 

1. komisi otevřením obálky s nabídkou a posouzením nabídky, zda splňuje  

podmínky účasti v zadávacím řízení 

 

2. primátorku města podpisem dokumentů týkajících se předmětného  

zadávacího řízení 

 

 

4242/84RM/2018 - ZPŘ/16/MRA/18 - „Regenerace obytného domu na ul. Čelakovského 2b,  

Havířov - Podlesí“ - rozhodnutí o zadání veřejné zakázky_______________ 

 

Rada města Havířova 

 

r o z h o d l a 

 

1. o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku ZPŘ/16/MRA/18 -  

„Regenerace obytného domu na ul. Čelakovského 2b, Havířov - Podlesí“ 

společnosti Beskydská stavební a.s., Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČ: 286 18 

891, s nabídkovou cenou 23 979 999,62 Kč bez DPH (27 589 192,06 vč. 

DPH). 
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2. o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky ZPŘ/16/MRA/18 - „Regenerace  

obytného domu na ul. Čelakovského 2b, Havířov - Podlesí“ takto: 

2. místo: STASEKO PLUS s.r.o., Slezská 2101/15, 737 01 Český Těšín,  

IČ: 258 53 473, s nabídkovou cenou 24 130 053,63 Kč bez DPH 

3. místo: MH-STAVBY, s.r.o., V Poli 904/16, 700 30 Ostrava,  

IČ: 277 76 506, s nabídkovou cenou 24 771 117,00 Kč bez DPH 

4. místo: BDSTAV MORAVA s.r.o., Bruzovice 88 739 36 IČ: 26807947,  

s nabídkovou cenou 24 993 370,52 Kč bez DPH. 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy 

o dílo související s veřejnou zakázkou ZPŘ/16/MRA/18 - „Regenerace 

obytného domu na ul. Čelakovského 2b, Havířov - Podlesí“ 

 

u k l á d á 

 

1. odeslat oznámení zadavatele o výběru dodavatele ve znění přílohy č. 3 

 

Z: vedoucí ekonomického     

     odboru MRA, s.r.o. 

T: po splnění podmínek účasti  

vybraného dodavatele 

předložením všech dokladů 

dle § 122 odst. 3 zákona 

 

2. předložit smlouvu k podpisu 

 

Z: vedoucí ekonomického  

odboru MRA, s.r.o. 

T: po marném uplynutí lhůty  

k podání námitek proti 

rozhodnutí proti rozhodnutí 

o výběru 

 

 

4243/84RM/2018 - VZ/87/MRA/17 - „Zpracování projektové dokumentace na sanaci  

Zdravotního střediska ul. Jurije Gagarina 1595/2b, Havířov-Podlesí“  

– uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo_____________________________ 

 
Rada města Havířova 

 

s ch v a l u j e 

 

1. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 85/I/2017 o dodatečné projekční práce  

za cenu 390.000,- Kč bez DPH (471.900,- Kč vč. DPH) v rozsahu dle přílohy 

č. 1 

 

2. změnu termínu realizace díla dle Smlouvy o dílo do 18. 3. 2018 pro podání  

žádosti o vydání stanoviska stavebního úřadu a 90 kalendářních dnů ode dne 

podání žádosti o stavební povolení a územního rozhodnutí pro předání 

projektové dokumentace a vydaného pravomocného stavebního povolení 
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3. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 85/I/2017 na vypracování a  

dodání kompletní projektové dokumentace pro stavbu Sanace zdravotního 

střediska ul. Jurije Gagarina 1595/2b,Havířov-Podlesí v rozsahu bodu 1 a 2 

tohoto usnesení se společností  EURO projekt build and technology s.r.o., se 

sídlem Hasičská 52/551, 700 30, Ostrava-Hrabůvka, IČO: 268 43 226 

 

p o v ě ř u j e 

 

společnost Městská realitní agentura, s.r.o. k uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě 

o dílo č. 85/I/2017 ze dne 9. 11. 2017 

 

Z: vedoucí EO MRA, 

 s.r.o. 

T: 06.04.2018 

 

 

4244/84RM/2018 - 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 níže uvedeným bytovým jednotkám. V případě, že nájemní smlouva 

nebude uzavřena se žadatelem uvedeným na pořadovém místě č. 1, bude 

nájemní smlouva uzavřena s dalším žadatelem dle níže uvedeného pořadí:  

 

a) Byt č. 2 o velikosti 0+1  na ulici Klidná 778/20, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů: 1. ……………..   

 

b) Byt č. 3 o velikosti 0+1 na ulici Obránců míru 1193/10, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů: 1. …………………..  

 

c) Byt č. 9 o velikosti 1+1 na ulici 1. máje 959/2, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů: 1. …………………….. 

 

d) Byt č. 1 o velikosti 1+1 na ulici Moskevská 1123/2, Havířov - Město, 

pořadí žadatelů: 1. …………….., 2. ……………, 3. ………………… 

 

e) Byt č. 1 o velikosti 1+1  na ulici Sukova 819/2, Havířov - Město,  

    pořadí žadatelů: 1. …………….., 2. …………….., 3. …………….., 

 

f) Byt č. 104 o velikosti 0+2 na ulici Střední 504/3, Havířov - Šumbark,  

    pořadí žadatelů: 1. …………… 

 

g) Byt č. 6 o velikosti 1+2 na ulici K.V.Raise 1076/1, Havířov - Město,  

    pořadí žadatelů: 1. …………….., 2. …………….., 3. …………….., 

 

h) Byt č. 7 o velikosti 1+2 na ulici Slezská 767/4, Havířov - Město,  

    pořadí žadatelů: 1. …………….., 2. …………….., 3. …………….., 
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i) Byt č. 10 o velikosti 1+2 na ulici Národní třída 964/31, Havířov - Město,  

    pořadí žadatelů: 1. …………….., 2. …………….., 3. …………….., 

 

j) Byt č. 13 o velikosti 1+2 na ulici Mánesova 582/14, Havířov - Město,  

   pořadí žadatelů: 1. …………….., 2. …………….., 3. …………….., 

 

k) Byt č. 47 o velikosti 1+3 na ulici Jedlová 493/2, Havířov - Šumbark,  

    pořadí žadatelů: 1. …………….., 2. ……………..,  

 

l) Byt č. 15 o velikosti 1+3 na ulici Emy Destinnové 1169/1c,  

Havířov - Šumbark, pořadí žadatelů: 1. …………………. 

 

m) Byt č. 6 o velikosti 1+3 na ulici Nákupní 423/6, Havířov - Šumbark  

     pořadí žadatelů: 1. …………….., 2. …………….., 3. …………….., 

 

n) Byt č. 21 o velikosti 1+3 na ulici Nákupní 472/9, Havířov - Šumbark,  

    pořadí žadatelů: 1. …………….., 2. ……………..,  

 

o) Byt č. 23 o velikosti 1+3 na ulici Nákupní 423/6,  Havířov - Šumbark,  

    pořadí žadatelů: 1. …………………. 

 

p o v ě ř u j e 

 

společnost Městská realitní agentura, s.r.o., k uzavření nájemních smluv s výše 

uvedenými žadateli v uvedeném pořadí za předpokladu splnění podmínek 

záměru pronájmu 

 

Z: vedoucí EO MRA,  

s.r.o. 

                                                                                     T: 15.04.2018 

 

  

4245/84RM/2018 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, prohlášení o uznání dluhu  

s příslibem zaplacení ve splátkách___________________________________   

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města, přidělených společností  

Městská realitní agentura, s.r.o. jednotlivým nájemcům na základě 

samostatného usnesení rady města s účinností od 1. 3. 2018 a 15. 3. 2018 dle 

přílohy č. 1  

 

2. prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách dle přílohy č. 2 
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4246/84RM/2018 - Změny ve složení Občanských komisí RMH 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

1. rezignaci paní Kateřiny Kudrnové na funkci členky Občanské komise č. 8  

pro část města Havířov – Město ke dni 31. března 2018  

2. rezignaci pana Karla Pieczky na funkci člena Občanské komise č. 1  

pro část města Havířov - Bludovice ke dni 31. března 2018  

 

o d v o l á v á 

 

Martina Taussiga z funkce člena Občanské komise č. 7 pro část města  

Havířov-Podlesí ke dni 31. března 2018 

 

j m e n u j e 

 

1. Ing. Lukáše Zoubka členem Občanské komise č. 1 pro část města  

Havířov - Bludovice s účinností od 1. dubna 2018 

2. Mgr. Martina Svobodu členem Občanské komise č. 7 pro část města  

Havířov-Podlesí s účinností od 1. dubna 2018 

 

 

4247/84RM/2018 - Zajištění pohoštění formou rautu pro akci „Havířov v květech 2018“_____ 

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

1. výjimku z čl. III, bodu 2 Zásad zadávání veřejných zakázek malého rozsahu  

zn. ZS/28/RMH/2016 pro veřejnou zakázku malého rozsahu na Zajištění 

pohoštění formou rautu pro akci „Havířov v květech 2018“ 

 

2. zaslání výzvy k podání na veřejnou zakázku malého rozsahu městské  

společnosti ZÁMEK Havířov, s. r. o., K Zámečku 243/2, 736 01 Havířov-

Město, IČ: 25385534 

 

u k l á d á 

 

odeslat výzvu k podání nabídky městské společnosti ZÁMEK Havířov, s. r. o.  

                                                

                                                                                                           Z: vedoucí odboru KP 

                                                                                                           T: 4/2018 
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4248/84RM/2018 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání  

dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

informativní zprávu o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací 

z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů ke dni 21.03.2018 dle příloh 

 

  

4249/84RM/2018 - VZ/99/OSRM/17 – „Zvyšování kompetencí zaměstnanců prostřednictvím  

vzdělávání“ - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na dílčí  

část 1 - Public realtions a na dílčí část 3 - Ekonomika___________________ 
 
Rada města Havířova 
 

r o z h o d l a  
 
o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 
VZ/99/OSRM/17 – „Zvyšování kompetencí zaměstnanců prostřednictvím 
vzdělávání“ dílčí část 1 – Public relations a dílčí část 3 - Ekonomika takto: 
 
Dílčí část 1 – Public relations (PR) – společnosti Everesta, s.r.o.,  
Mimoňská 3223, 470 01 Česká Lípa,  IČ: 250 14 650 s  nabídkovou cenou 
484 000,00 Kč bez DPH (585 640,00 Kč vč. DPH) 
 
Dílčí část 3 – Ekonomika – společnosti Everesta, s.r.o., Mimoňská 3223,  
470 01 Česká Lípa, IČ: 250 14 650 s  nabídkovou cenou 210 000,00 Kč bez 
DPH (254 100,00 Kč vč. DPH) 
 
V dílčí části 1 – Public relations a dílčí části 3 – Ekonomika byla podána pouze 
jedna nabídka. 
 

p o v ě ř u j e 

 
náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem oznámení o výběru 
nejvhodnější nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
VZ/99/OSRM/17 – „Zvyšování kompetencí zaměstnanců prostřednictvím 
vzdělávání“ v dílčí části 1 – Public relations (PR) a dílčí části 3 – Ekonomika 

 
u k l á d á 

 
předložit k podpisu oznámení o výběru nejvhodnějších nabídek a smluv na 
realizaci veřejné zakázky malého rozsahu VZ/99/OSRM/17 – Zvyšování 
kompetencí zaměstnanců prostřednictvím vzdělávání v dílčí části 1 – Public 
relations (PR) a dílčí části 3 – Ekonomika 

 

Z: vedoucí KP 
        T: 30.04.2018 
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4250/84RM/2018 - Mimořádná přidělení obecních bytů_________________________________  
 

Rada města Havířova 
 

s c h v a l u j e 
 
1. mimořádné přidělení třípokojového obecního bytu se smluvním nájemným  

ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období  
v 1. poschodí a výše v  lokalitě Havířov-Město nebo Havířov-Podlesí  
Bc. Radce Zapletalové, t.b. ………………………………. pod podmínkou, 
že nájemní smlouva bude se jmenovanou uzavřena v souladu se  Zásadami 
pro uzavírání  nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města 
Havířova ze dne 11.09.2013, ve znění Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 
      

2. mimořádné přidělení dvoupokojového obecního bytu se smluvním nájemným  

ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období v  

lokalitě Havířov-Šumbark p. Kateřině Jurčíkové, t.b. ………………….. 

pod podmínkou, že: 

- před uzavřením nájemní smlouvy p. K. Jurčíková předloží doklad 

potvrzující provedenou celkovou úhradu dluhu vůči městu Havířov 

- nájemní smlouva bude se jmenovanou uzavřena v souladu se Zásadami  

pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města 

Havířova ze dne 11.09.2013, ve znění Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 a na dobu 3 

měsíců s možným prodloužením s tím, že stanovená jistota bude uhrazena 

splátkami ve výši 500,00 Kč/měsíc     

 

3. mimořádné přidělení dvoupokojového obecního bytu se smluvním nájemným  

ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období  

v  lokalitě Havířov-Město nebo Havířov-Podlesí v domě s výtahem  

p. Marcele Vondrákové, t.b. ………………………………., pod podmínkou, 

že nájemní smlouva bude se jmenovanou uzavřena v souladu se  Zásadami 

pro uzavírání  nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města 

Havířova ze dne 11.09.2013, ve znění Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3.      

 

  

4251/84RM/2018 - Přidělení jiných obecních bytů______________________________________ 
 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. přidělení jiného jednopokojového obecního bytu se smluvním nájemným ve  

výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období 

v lokalitě Havířov-Šumbark p. Petru Mikulovi, t.b. 

………………………………. pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se 

jmenovaným uzavřena v souladu se  Zásadami pro uzavírání nájemních 

smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova ze dne 11.09.2013, ve 

znění Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 s tím, že stanovená jistota bude uhrazena 

splátkami ve výši 500,00 Kč/měsíc       
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2. přidělení jiného dvoupokojového obecního bytu se smluvním nájemným  

ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období max. 

v 1. poschodí nebo v domě s výtahem v lokalitě Havířov-Město  

p. Věře Mrázkové, t.b. ………………………………. pod podmínkou, že 

nájemní smlouva bude se jmenovanou uzavřena v souladu se  Zásadami pro 

uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova ze 

dne 11.09.2013, ve znění Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3        

 

     

4252/84RM/2018 - Přidělení konkrétních obecních bytů_________________________________ 
 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 19 o vel. 1+1 se smluvním  

nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné 

období v domě na ul. ………………………………. 

p. Emílii Strempekové, t.b. ……………………………... pod podmínkou, že: 

- před uzavřením nájemní smlouvy p. E. Strempeková řádně ukončí nájemní  

poměr k bytu č. 9 v domě na ul. ………………………………. 

- nájemní smlouva bude se jmenovanou uzavřena v souladu se Zásadami  

pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města 

Havířova ze dne 11.09.2013, ve znění Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3       

 

2. přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 10 o vel. 1+3 se smluvním  

nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné 

období v domě na ul. ………………………………. p. Ewě Slowikové, t.b. 

………………………………. pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se 

jmenovanou uzavřena v souladu se  Zásadami pro uzavírání   nájemních 

smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova ze dne 11.09.2013,  

ve   znění Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3  s tím, že nájemné bude hrazeno měsíčně     

 

3. přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 7 o vel. 1+2 se smluvním  

nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné 

období v domě na ul. ………………………………. 

p. Jaroslavě Pencákové, t.b. ……………………………. pod podmínkou, že: 

- před uzavřením nájemní smlouvy jmenovaná předloží doklad o způsobu  

řešení pohledávek vůči městu Havířov 

- nájemní smlouva bude se jmenovanou uzavřena v souladu se Zásadami  

pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města 

Havířova ze dne 11.09.2013, ve znění Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3       

 

4. přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 10 o vel. 1+2 se smluvním  

nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné 

období v domě na ul. ………………………………. 

p. Márii Indrákové, t.b. ………………………………. pod podmínkou,  

že nájemní smlouva bude se jmenovanou uzavřena v souladu se  Zásadami 

pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města 

Havířova ze dne 11.09.2013, ve   znění Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3      
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n e s c h v a l u j e 

 

5. přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 6 o vel. 1+2 se smluvním  

nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné 

období v domě na ul. ………………………………. 

p. Jaroslavě Bajgrové, t.b. ………………………………. 

 

    

4253/84RM/2018 - 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. Terezy Tomanové a Natálie Tomanové, trvale bytem 

………………………………. k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 2, vel. 1+3 

v domě na ul. ………………………………., jehož nájemcem je jejich matka 

p. Diana Hanáková Tomanová    

 

2. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský  

zákoník, přistoupení p. Ludmily Vodičkové, trvale bytem  

………………………………. k nájemní smlouvě o nájmu bytu  

č. 18, vel. 0+2 v domě na ul………………………………., jehož nájemci 

jsou její příbuzní manž. Jana Duničková a Jan Dunička pod podmínkou, že 

před uzavřením Dohody o vzniku společného nájmu bytu - přistoupení ke 

smlouvě p. Ludmila Vodičková předloží doklad o způsobu řešení pohledávek 

vůči městu Havířov  

 

3. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, přistoupení p. Marie Antonové, trvale bytem 

……………………………….  k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 5, vel. 

1+2 v domě na ul. K.V. Raise 1078/5, Havířov-Město, jehož nájemcem  

je p. Tomáš Paláček  

 

4. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský  

zákoník, přistoupení p. Leony Littnerové, trvale bytem 

……………………………….  k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 6,  

vel. 1+3 v domě na ul. ………………………………., jehož nájemcem  

je p. Michal Hladil  

 

r u š í 

 

část usnesení č. 2470/51RM/2016 ze dne 26.10.2016, kterým nebylo schváleno 

přistoupení p. Petry Pilipové, trvale bytem ………………………………. 

k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 2, vel. 1+3 v domě na ul. 

………………………………. , jehož nájemkyní je  p. Markéta Musová 
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s c h v a l u j e  

 

5. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský  

zákoník, přistoupení p. Petry Pilipové, trvale bytem ……………………….  

k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 2, vel. 1+3 v domě na ul. 

………………………………., jehož nájemcem je p. Markéta Dovolilová 

 

    

4254/84RM/2018 - 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. 48 o vel. 1+3  

se smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města 

pro příslušné období v domě na ul. ……………………………….  

s p. Jarmilou Ryszkovou, t.b. …………………………. pod podmínkou, že: 

- před uzavřením nájemní smlouvy jmenovaná předloží doklad o způsobu  

řešení pohledávek vůči městu Havířov 

- nájemní smlouva bude se jmenovanou uzavřena v souladu se Zásadami  

pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města 

Havířova ze dne 11.09.2013, ve znění Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 s tím,  

že nájemné bude hrazeno měsíčně a stanovená jistota doplacena splátkami 

ve výši 500,00 Kč/měsíc     

 

2. uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 11 o vel. 0+2  

se smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města 

pro příslušné období v domě na ul. ……………………………….  

s p. Janou Němečkovou, t.b. ……………………………. pod podmínkou, že: 

- před uzavřením nájemní smlouvy jmenovaná předloží doklad o způsobu  

řešení pohledávek vůči městu Havířov 

- nájemní smlouva bude se jmenovanou uzavřena v souladu se Zásadami  

pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města 

Havířova ze dne 11.09.2013, ve  znění Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 s tím,  

že nájemné bude hrazeno měsíčně  

 

3. uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 27 o vel. 1+2 se  

smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro 

příslušné období v domě na ul. ………………………………. 

s p. Jiřinou Jakubíkovou, t.b. ………………………………. pod podmínkou, 

že nájemní smlouva bude se jmenovanou uzavřena v souladu se  Zásadami 

pro uzavírání   nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města 

Havířova ze dne 11.09.2013, ve  znění Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3  s tím, že 

nájemné bude hrazeno měsíčně 

 

4. uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 1 o vel. 0+1 se smluvním  

nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné 

období v domě na ul. ……………………………….   

s p. Ivetou Pokornou, t.b. ………………………………. pod podmínkou, že 

nájemní smlouva bude se jmenovanou uzavřena v souladu se  Zásadami pro 

uzavírání   nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova 



 
 

USNESENÍ 

z 84. schůze Rady města Havířova 
konané dne 28.03.2018 

20 

ze dne 11.09.2013, ve  znění Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 s tím, že nájemné bude 

hrazeno měsíčně a   stanovená jistota doplacena jednorázově      

       

 

4255/84RM/2018 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2837/1, 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. 2837/1, k.ú. Havířov-město, odměřenou 

geometrickým plánem č. zak. 1773-29/2011  a nově označenou jako pozemek 

parc.č. 2837/9 o výměře 5 m
2
,  k.ú. Havířov-město paní Boženě Obručové, 

bytem ………………………………., pod již postavenou garáží   

 

23. 

4256/84RM/2018 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 638, 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. 638, ost.plocha, ost. komunikace o výměře 

cca 70  m
2   

v kat. území Bludovice (výměra bude upřesněna na základě GP) 

manželům Jindřichu Wantulokovi a Janě Wantulokové,  

bytem ………………………………., za účelem rozšíření stávající zahrady a 

zpevněné  plochy před rodinným domem                                                                                              

 

 

4257/84RM/2018 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1295/14, 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. 1295/14, ost. plocha, jiná plocha o výměře 

cca 130  m
2   

v kat. území Bludovice (výměra bude upřesněna na základě GP) 

manželům Lumíru Maděrovi a Stanislavě Maděrové,  

bytem ………………………………. za účelem rozšíření stávající zahrady  

u rodinného domu                                                                                              

 

 

4258/84RM/2018 - Prodej částí pozemku parc.č. 1473, k.ú. Havířov-město_________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit   
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prodej částí pozemku parc.č. 1473 o celkové výměře  40 m
2
, katastrální území 

Havířov-město, odměřených geometrickým plánem č. zak. 2144-27/2017  

a sloučených do pozemku parc.č. 1472, k.ú. Havířov-město, na kterém se 

nachází stavba čp. 290, k.ú. Havířov-město vlastníkovi stavby Ing. Ctiradu 

Flisníkovi, bytem ………………………………. pod již postavenou stavbou za 

cenu v místě a čase obvyklou 840,00 Kč/m
2
, tj. 33.600,00 Kč + 1.900,00 Kč  

za zpracování znaleckého posudku + výše DPH platné ke dni povinnosti přiznat 

daň 

 

 

4259/84RM/2018 - Prodej pozemků pod stavbami garáží v  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. 3097, k.ú. Bludovice o výměře 19 m
2 

manželům  

Ing. Janu Boháčkovi a Jarmile Boháčkové, oba bytem 

………………………………., pod již postavenou stavbou garáže za cenu 

v místě a čase obvyklou ve výši 12.670,00 Kč (tj. cca 667,00 Kč/m
2
) + výše 

DPH platné ke dni povinnosti přiznat daň 

 

 

2. prodej  pozemku  parc.č.  3117,  k.ú. Bludovice o výměře 20 m
2   

panu Lumíru Lepíkovi, bytem ………………………………., pod již 

postavenou stavbou garáže za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 

13.340,00 Kč (tj. 667,00 Kč/m
2
) + výše DPH platné ke dni povinnosti přiznat 

daň 

 

 
4260/84RM/2018 - Prodej pozemku  parc.č. 3181, k.ú. Havířov-město pod stavbou garáže____      
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e   
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit 
prodej pozemku parc.č. 3181, k.ú. Havířov-město o výměře 21 m

2
  

panu Miloslavu Adamovi, bytem ………………………………. pod již 
postavenou stavbou garáže za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 11.180,00 
Kč (tj. cca 532,00 Kč/m

2
) + výše DPH platné ke dni povinnosti přiznat daň 

 

   
4261/84RM/2018 - Prodej pozemku parc.č. 1714/76 a části pozemku parc.č. 1714/5,  

k.ú. Prostřední Suchá_____________________________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
o d k l á d á  
 
rozhodnutí o prodeji pozemku parc.č. 1714/76, ostatní plocha o výměře 192 m

2
 

a části pozemku parc.č. 1714/5, nově dle geometrického plánu označenou jako  
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parc.č. 1714/199, o výměře 182 m
2
, k.ú. Prostřední Suchá, manželům  

Janu Bajerovi a Soni Bajerové, ……………………………….,  
 

 
4262/84RM/2018 - Prodej části pozemku parc.č. 1297/1, k.ú. Šumbark____________________ 
 

Rada města Havířova  
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit 
prodej části pozemku parc.č. 1297/1, trvalý trávní porost, nově dle 
geometrického plánu označenou jako parc.č. 1297/3, o výměře 223 m

2
,  

k.ú. Šumbark, paní Martině Chmelové, ………………………………. za 
účelem zahrady u rodinného domu, za cenu v místě  
a čase obvyklou ve výši 78.050,00 Kč + 2.700,00 Kč za zpracování znaleckého 
posudku, tj. celkem 80.750,00 Kč + výše DPH platné ke dni povinnosti  
přiznat daň 

 

 
4263/84RM/2018 - Narovnání vlastnického vztahu k podílu ¼  pozemku parc.č. 2672,  

k.ú. Bludovice____________________________________________________     
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e   
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit 
uznání vlastnického práva k ¼ pozemku parc.č. 2672, orná půda o celkové 
výměře 773 m

2
, katastrální území Bludovice paní Renatě Přečkové,  

bytem ………………………………. a panu PaedDr. Františku Přečkovi, 
bytem ………………………………. 

 

 

4264/84RM/2018 - Záměr prodloužení výpůjčky části pozemků parc. č. 944/414 a parc.  

č. 43/1, k.ú. Šumbark, za účelem užívání invalidních plošin______________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. záměr prodloužení výpůjčky části pozemku parc.č. 944/414, k.ú. Šumbark,  

o výměře 10 m
2
, pro paní Jarmilu Maslákovou, bytem ……………………., 

za účelem užívání vybudované venkovní zdvižné vertikální plošiny u 

obytného domu na ul. ……………………………….  

 

2. záměr  prodloužení výpůjčky části pozemku parc.č. 43/1, k.ú. Šumbark,  

o výměře 1,2 m
2
, pro Lumíra Grafa, bytem ………………………………. za 

účelem užívání vybudované venkovní invalidní schodišťové plošiny u 

obytného domu na ulici ………………………………. 
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4265/84RM/2018 - Ukončení pronájmu pozemku parc.č. 606/4, k.ú. Bludovice______________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

ukončení pronájmu části pozemku parc.č. 606/4, o výměře 228 m
2
,  

k.ú. Bludovice, s paní Helenou Burgerovou, ……………………………….  

za účelem užívání zahrady, dohodou ke dni 30. 4. 2018 

 

p o v ě ř u j e   

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem dohody  

o ukončení nájmu pozemku                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                Z: vedoucí EO 

                                                                                                                T: 30.04.2018 

 

 

4266/84RM/2018 - Upřesnění smluvních vztahů pro účely realizace stavby  

„Chodník MK Selská“____________________________________________           

 

Rada města Havířova  

 

r u š í  

 

část usnesení Rady města Havířova č. 3161/69RM/2017 v bodě  6b), 6c), 

kterými bylo schváleno pro účely realizace stavby č. 5042 „Chodník  

MK Selská“ 

 

b) zřízení věcného břemene spočívajícího v právu oprávněného, statutárního  

města Havířova umístit, provozovat a odstranit na  pozemku k.ú. Bludovice  

parc. č. 1178  ve  vlastnictví povinné  Aliny Kolorzové, bytem 

……………………………….,  část chodníku a vstupovat a vjíždět na 

pozemek v rozsahu dle zaměření dokončené stavby, přičemž povinná zřídí 

věcné břemeno ve prospěch města bezúplatně a požaduje ze strany města   

břemeno dle následujícího bodu  

 

c) zřízení věcného břemene vyhrazeného parkování na pozemku   

k.ú. Bludovice, parc. č.    1273, pro jedno parkovací stání na budoucím nově 

vybudovaném parkovišti před ZŠ na ul. Selská, ve prospěch nemovitosti   

č.p. 412/15, ve vlastnictví  Aliny  Kolorzové, ………………………………. 

s tím, že věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně     

 

s c h v a l u j e  

 

pro účely realizace stavby č. 5042 „Chodník MK Selská“ 

a) zřízení věcného břemene spočívajícího v právu oprávněného, statutárního  

města Havířova umístit, provozovat a odstranit na  pozemku k.ú. Bludovice  

parc. č. 1229/7  ve  vlastnictví povinné Aliny Kolorzové, bytem 

………………………………. část chodníku a vstupovat a vjíždět  

na pozemek v rozsahu cca 32 m
2
, dle zaměření dokončené stavby, přičemž 
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povinná zřídí věcné břemeno ve prospěch města bezúplatně a požaduje  

ze strany   města břemeno dle následujícího bodu  

 

b) zřízení věcného břemene vyhrazeného parkování na pozemku   

k.ú. Bludovice, parc. č.   1273, pro jedno parkovací stání na budoucím nově 

vybudovaném parkovišti před ZŠ na ul. Selská  s tím, že  věcné břemeno 

parkování  bude  zřízeno ve prospěch nemovitosti – pozemku parc. č. 1181, 

jehož součástí je budova č.p. 412, k.ú. Bludovice, jejímž současným 

vlastníkem ke  paní Ing. Alina Niemcová, bytem 

………………………………. 

 p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv  

k bodu a), b)    

                                                                                                            Z: vedoucí EO 

                                                                                                            T: ke stavebnímu řízení  

 

  

4267/84RM/2018 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Odkanalizování Havířova,  

části města Prostřední Suchá, lokalita ul. Fryštátská a okolí“____________             

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e  

 

pro účely realizace stavby „Odkanalizování Havířova, části města Prostřední 

Suchá, lokalita ul. Fryštátská a okolí“             

1. výpůjčku části pozemku k.ú. Prostřední Suchá, parc. č. 1742/4 o výměře  

60 m
2
, ve vlastnictví půjčitelů Pavlíny Gajdáčkové a  Miloslava Němce,  

oba bytem ………………………………. s tím, že půjčitelé požadují provést 

na náklady  města přeložku vodovodní přípojky a přípojky NN,  

se zajištěním  náhradního zdroje po dobu výstavby pro zahrady na vedlejších 

pozemcích v lokalitě, parc. č. 1742/1, 1742/6, 1742/5 a 1742/4,  

k.ú. Prostřední Suchá a zachování stávajícího odvodnění, (drenáží),  

na vypůjčeném pozemku, s dobou výpůjčky od zahájení stavebních prací,  

do doby vypořádání zastavěné části pozemku   

2. zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu  

oprávněného,   statutárního města Havířova, umístit, provozovat a případně 

odstranit splaškovou kanalizaci na části pozemku  v k.ú. Prostřední Suchá,  

parc. č. 1742/4 v rozsahu cca 54 m
2
, dle zaměření dokončené stavby,  

ve vlastnictví povinných Pavlíny Gajdáčkové a  Miloslava Němce, oba bytem 

………………………………., s tím, že věcné břemeno je ohodnoceno 

částkou 125,-Kč/m
2  

 dle GP a 500,-Kč/1ks kanalizační šachtice umístěné  

na pozemku 

 

p o v ě ř u j e    

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv  

k bodu 1 a 2   

                   Z: vedoucí EO  

                                                                                                              T: ke stavebnímu řízení 
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 4268/84RM/2018 - Zřízení služebnosti inženýrské sítě, pro účely realizace stavby  

„Parkoviště na ul. Točitá, Havířov- Podlesí“__________________________           

 
Rada města Havířova  
 

s c h v a l u j e  
 
pro účely realizace stavby č. 17028 „Parkoviště na ul. Točitá,  
Havířov – Podlesí“, jejímž stavebníkem je město, udělení práva provést stavbu 
přeložky a zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemcích v majetku města 
parc. č. 272 a  parc. č. 270/1, k.ú.  Bludovice, spočívající v právu oprávněného - 
vlastníka a stavebníka přeložky, společnosti PODA a.s.,  
se sídlem: 28. října 1168/102, Ostrava – Moravská Ostrava,   IČO: 258 16 179, 
vstupovat a vjíždět na uvedené pozemky za účelem výstavby, umístění, 
provozování či odstranění přeložky komunikační sítě - HDPE trubek, v rozsahu 
dle zaměření dokončené stavby, přičemž hodnota služebnosti je sjednána 
jednorázově ve výši 500,00 Kč, protože se jedná o přeložku vyvolanou stavbou 
města            
  

p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem budoucí a 
konečné smlouvy o zřízení služebnosti 

                                                                                                            Z: vedoucí EO                                                                                                        

                                                                                                            T: ke stavebnímu řízení 
 

 
4269/84RM/2018 - Zřízení pozemkových služebností___________________________________  

 
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. 2758/1, k.ú. Prostřední Suchá za účelem umístění  vodovodní přípojky 
za jednorázovou úhradu ve výši 1.375,00 Kč + DPH, (o výměře 11 m

2
)  

dle GP č. 3090 – 117/2017 ze dne 01.02.2018 ve prospěch  pozemku parc.č. 
2772/2, k.ú. Prostřední Suchá, jehož součástí je budova č.p. 1449, jimž ke dni 
zřízení pozemkové služebnosti je vlastník Adam Urbańczyk,  
bytem ………………………………. na dobu neurčitou 

2. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č. 4624,  
k.ú. Havířov - město za účelem umístění  plynovodní přípojky za 
jednorázovou úhradu ve výši 1.000,00 Kč + DPH, (o výměře 2 m

2
) dle GP  

č. 2182 – 153/2017 ze dne 24.01.2018 ve prospěch  pozemku parc.č. 4633, 
k.ú. Havířov - město, jehož součástí je budova č.p. 1408, jimž ke dni zřízení 
pozemkové služebnosti je vlastník Karel Pawlas, bytem 
………………………………. na dobu neurčitou 

3. zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům v majetku města a to 
parc.č. 1283/39, 1283/41, k.ú. Prostřední Suchá za účelem umístění  
vodovodní přípojky za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,00 Kč + DPH,  
(o výměře 6 m

2
) dle GP č. 3063 - 56/2017 ze dne 12.10.2017 ve prospěch  

pozemku parc.č.1287/4, k.ú. Prostřední Suchá, jehož součástí je budova  
č.p. 1449, jimž ke dni zřízení pozemkové služebnosti je vlastník  
Ing. Milan Kovalčík, bytem ………………………………. na dobu neurčitou 
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4. zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům v majetku města a to parc.č.  
2170/22, 2172/1, k.ú. Bludovice za účelem umístění  kanalizační přípojky  
za jednorázovou úhradu ve výši 2.000,00 Kč + DPH, (o výměře 16 m

2
), za 

účelem umístění  sjezdu za jednorázovou úhradu ve výši 3.000,00 Kč + DPH, 
(o výměře 4 m

2
) dle GP č. 4113 – 61/2016 ze dne 02.08.2016 ve prospěch  

pozemku parc.č. 2205/9, k.ú. Bludovice, jehož součástí je budova č.p. 447, 
jimž ke dni zřízení pozemkové služebnosti je vlastník Michal Šindler, bytem 
………………………………., na dobu neurčitou 

5. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č. 4624,  
k.ú. Havířov - město za účelem umístění  plynovodní  přípojky za 
jednorázovou úhradu ve výši 1.000,00 Kč + DPH, (o výměře 8 m

2
) dle GP  

č. 2188 – 55/2018 ze dne 02.02.2018 ve prospěch  pozemku parc.č. 4628, 
k.ú. Havířov - město, jehož součástí je budova č.p. 1405, jimž ke dni zřízení 
pozemkové služebnosti je vlastník Jolanta Kožuszniková,  
bytem ………………………………. na dobu neurčitou 

6. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č.  
1604/5, k.ú. Šumbark za účelem umístění  vodovodní přípojky za 
jednorázovou úhradu ve výši 1.000,00 Kč + DPH, (o výměře 2,27 m

2
)  

dle GP č. 1856 – 21b/2018 ze dne 28.02.2018 a parc.č. 1604/1, 1604/5,  
k.ú. Šumbark za účelem umístění  sjezdu za jednorázovou úhradu ve výši 
3.000,00 Kč + DPH, (o výměře 18,26 m

2
) dle GP č. 1856 – 21a/2018 ze dne 

28.02.2018 ve prospěch  pozemku parc.č. 1594/8, k.ú. Šumbark, jehož 
součástí je budova č.p. 583, jimiž ke dni zřízení pozemkové služebnosti jsou 
vlastníky Jan Slowik a Bc. Lenka Slowiková, oba bytem 
………………………………., na dobu neurčitou 

7. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č.  
1295/1, k.ú. Bludovice za účelem umístění  vodovodní přípojky za 
jednorázovou úhradu ve výši 1.000,00 Kč + DPH, (o výměře 5 m

2
) dle GP  

č. 4291 – 125a/2017 ze dne 04.12.2017 a za účelem umístění  kanalizační 
přípojky za jednorázovou úhradu ve výši 13.000,00 Kč + DPH,  
(o výměře 104 m

2
) dle GP č. 4291 – 125b/2017 ze dne 11.12.2017  

ve prospěch  pozemku parc.č. 1295/28, k.ú. Bludovice, jehož součástí je 
budova č.p. 1204, jimiž ke dni zřízení pozemkové služebnosti jsou vlastníky 
Patrik Gwuźdź a Monika Gwuźdź, oba bytem ……………………………….  
na dobu neurčitou 

8. zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům v majetku města a to parc.č.  
3828/1, 3835/1, k.ú. Havířov - město za účelem umístění  elektropřípojky za 
jednorázovou úhradu ve výši 11.600,00 Kč + DPH, (o výměře 58 m

2 
– 

graficky označena v GP písmeny  „A“ a „ B“)  a za účelem umístění  
plynovodní  přípojky za jednorázovou úhradu ve výši 10.000,00 Kč + DPH, 
(o výměře 28 m

2 
 - graficky označeno v GP písmenem „C“) dle GP č. 2184 - 

154/2017 ze dne 22.02.2018  ve prospěch  pozemků parc.č. 3828/2, 3828/5, 
k.ú. Havířov - město, jimiž ke dni zřízení pozemkové služebnosti je vlastník 
obchodní firma TG LEASING, s.r.o., se sídlem: Staniční 1519/1, Město, 736 
01 Havířov, IČO: 258 62 324, na dobu neurčitou 

 

p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv  
o zřízení pozemkové služebnosti  

                                                                                             Z: vedoucí EO 

                                                                                            T: 30.09.2018 
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4270/84RM/2018 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o.__________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města a to parc.č. 1843/5, 

1843/6, k.ú. Prostřední Suchá spočívající v právu zřídit, provozovat 

plynárenské zařízení a v právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky 

v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a 

odstraněním plynárenského zařízení „ Reko MS Havířov – Hornosušská 1,  

číslo  stavby 57797 “   včetně    jeho   součástí,   příslušenství,    opěrných 

a vytyčovacích bodů za jednorázovou úhradu ve výši 27.116,00 Kč + DPH, o 

výměře 135,58 m
2 

dle GP č. 3109 – 4/2018 ze dne 18.01.2018,
 
na dobu 

neurčitou ve prospěch oprávněné společnosti GasNet, s r.o., se sídlem:  

Ústí nad Labem, Klíšská 940/96, Klíše, PSČ 400 01, IČO : 272 95 567 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy o 

zřízení věcného břemene 

                                                                                             Z: vedoucí EO 

                                                                                             T: 30.09.2018 

 

 

4271/84RM/2018 - Zřízení služebnosti ve prospěch společnosti Asental Land, 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. 29, 63/17, 63/18, 

153/10, 1895/1,  2728/1,  2738/14,  2755/49, 2755/52, 2759/5, 2759/11, 

2759/13, 2759/14, 2759/19, k. ú. Dolní Suchá o výměře 1230,80 m
2 

dle GP  

č. 1182 – 540/2013 ze dne 12.12.2013, parc.č. 2759/4, k.,ú. Dolní Suchá   

o   výměře 35,70 m
2
 dle GP č. 1322 – 532/2017 ze dne 25.10.2017 

a parc.č. 1889/36, k.ú. Dolní Suchá o výměře 21,90 m
2
 dle GP č. 1321 – 

531/2017 ze dne 25.10.2017 (dále jen „nemovitosti“) spočívající v právu  

na nemovitostech plynovodní řád vhodným a bezpečným způsobem umístit, 

provozovat, udržovat ho, provádět jeho nezbytné opravy a odstranit ho, na 

nemovitosti vstupovat a vjíždět v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu 

dopravními prostředky a stavebními mechanismy za  účelem  provedení  

údržby, opravy   nebo   likvidace  plynovodního  řadu v rámci stavby 

„Středotlaký plynovodní řad DN 90“ o celkové výměře 1.288,40 m
2 

  

za jednorázovou úhradu ve výši 322.100,00 Kč + DPH, na dobu neurčitou  

ve prospěch oprávněné společnosti Asental Land, s.r.o., se sídlem:  

Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 277 69 143 
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p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  

o zřízení služebnosti 

                                                                                             Z: vedoucí EO 

                                                                                             T: 30.09.2018 

 

 

4272/84RM/2018 - Zřízení věcného  břemene - služebnosti ve prospěch společnosti  

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. 2734/1, k.ú.  Dolní Suchá spočívající v zřízení, umístění, 

provozování, opravování a udržování energetického zařízení distribuční 

elektrizační soustavy podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV v rámci 

stavby: Havířov, 2329/2, Jäger, NNk, č. IV – 12 – 8013327/2  za jednorázovou 

úhradu 10.000,00 Kč + DPH, o výměře 3,6 m
2
 dle GP č. 1328 – 13/2017 ze dne 

05.01.2018, na dobu neurčitou ve prospěch oprávněné společnosti  

ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem: Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 

PSČ 405 02, IČO : 247 29 035 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  

o zřízení věcného břemene - služebnosti 

                                                                                             Z: vedoucí EO 

                                                                                             T: 30.09.2018 

 

  

4273/84RM/2018 - Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  

pro stavbu „Reko MS Havířov, I. etapa, 7. část“_______________________  

          

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

- výpůjčku částí pozemků v majetku města a to parc.č. 1536/1, 1957, 1964/1,  

1966, 1977, 1990, 2797/1, 2837/3, 3533, k.ú. Havířov - město (dále jen 

„pozemky“) o výměře cca 2.145 m2, na dobu od zahájení stavby do doby 

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, maximálně na dobu 24 měsíců  

- budoucí zřízení věcného břemene k částem pozemků za jednorázovou úhradu  

za zřízení věcného břemene dle ceníku, tj. ve výši 200,00 Kč/m
2 

+ DPH dle 

geometrického plánu, minimálně však 10.000,00 Kč + DPH, na dobu 

neurčitou ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., se sídlem: Klíšská 940/96, 

Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 272 95 567, za účelem rekonstrukce  

a výměny plynovodu a plynovodních přípojek v rámci stavby 

„Reko MS Havířov, I. etapa 7. část“ 

 



 
 

USNESENÍ 

z 84. schůze Rady města Havířova 
konané dne 28.03.2018 

29 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  

o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  

                                                                                             

Z: vedoucí EO 

                                                                                             T: 30.09.2018 

 

 

4274/84RM/2018 - Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  

pro stavbu „Reko MS Havířov, I. etapa, 9. část“______________________   

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

- výpůjčku částí pozemků v majetku města a to parc.č. 1234/1, 1237/1, 1236/7,  

2161, 2220/1, 2263/1, k.ú. Havířov - město (dále jen „pozemky“) o výměře 

cca 157 m2, na dobu od zahájení stavby do doby uzavření smlouvy o zřízení 

věcného břemene, maximálně na dobu 24 měsíců  

- budoucí zřízení věcného břemene k částem pozemků za jednorázovou úhradu  

za zřízení věcného břemene dle ceníku, tj. ve výši 200,00 Kč/m
2 

+ DPH dle 

geometrického plánu, minimálně však 10.000,00 Kč + DPH, na dobu 

neurčitou ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., se sídlem: Klíšská 940/96, 

Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 272 95 567, za účelem rekonstrukce  

a výměny plynovodu a plynovodních přípojek v rámci stavby 

„Reko MS Havířov, I. etapa 9. část“ 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  

o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  

 

                                                                                             Z: vedoucí EO 

                                                                                            T: 30.09.2018 

 

  

4275/84RM/2018 - Záměry pronájmu a prodloužení pronájmu částí nemovitých věcí________  

 

Rada města Havířova 

 

r u š í 

 

usnesení Rady města Havířova ze dne 14. 2. 2018 č. 4127/82RM/2018,  

bod 2. ve věci schválení pronájmu části nemovité věci – místnosti č. 308  

o výměře 59,20 m
2
 a podílu na společných prostorách o výměře 25 m

2
  

ve 3. nadzemním podlaží budovy Městského podnikatelského centra,  

ul. Palackého 2, Havířov-Město, spol. Behaim IT Solutions s.r.o.,  

IČO: 24182818 
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s c h v a l u j e 

 

1. obecný záměr pronájmu části nemovité věci – místnosti č. 308 o výměře  

59,20 m
2
 a podílu na společných prostorách o výměře 25 m

2
 ve 3. 

nadzemním podlaží budovy Městského podnikatelského centra,  

ul. Palackého 2, Havířov-Město 

 

2. záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání  

o celkové výměře 48,74 m
2
 v 2. poschodí obytného domu  

na ul. Obránců míru 3, Havířov-Šumbark, Armádě spásy v České republice, 

z.s., IČO: 40613411, jako kancelář Prevence bezdomovectví, terénní služby 

 

3. záměr pronájmu části nemovité věci, a to stožáru STA na budově obytného  

domu ul. Střední 504/3, Havířov-Šumbark, spol. ha-vel internet s.r.o.  

IČO: 25354973, k umístění 2 ks parabolických antén a kabelového vedení 

k poskytování radioreleové datové linky pro připojení služebny Policie ČR  

na ul. Moravské 498/31, Havířov-Šumbark  

 

4. záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání  

o celkové výměře 62,52 m
2
 v 1. poschodí budovy zdravotního střediska  

na Dlouhé tř.  1134/83, Havířov-Podlesí, spol. MOJE AMBULANCE a.s., 

IČO: 27798941, jako ordinaci praktického lékaře 

 

5. záměr prodloužení pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího  
k podnikání o výměře 88,85 m

2 
v přízemí obytného domu ul. Fibichova 

228/23, Havířov-Město, nájemci spol. FOKUS optik a.s., IČO: 25639854, 
k dalšímu provozování oční optiky s vyšetřovnou optometrie 

 

 

4276/84RM/2018 - Ukončení nájmu dohodou a záměr pronájmu části nemovité věci 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 celkové výměře 75,90 m
2 

v přízemí obytného domu Dlouhá třída 478/33, 
Havířov-Město, nájemkyni Ing. Haně Paseka, IČO: 70230714, dohodou  
k 31. 3. 2018 

 
2. záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání  

o celkové výměře 75,90 m
2 

v přízemí obytného domu Dlouhá třída 478/33, 
Havířov-Město, formou veřejné soutěže, za podmínek: 
1. Nájemné je stanoveno v minimální výši 1.300,00 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 využití prostor není stanoven. 
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4277/84RM/2018 - Prodloužení pronájmu a pronájmy části nemovité věci_________________ 
 

Rada města Havířova 
 

s c h v a l u j e 
 
1. prodloužení pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání  

o celkové výměře 72 m
2
 v přízemí obytného domu na Národní třídě 578/6, 

Havířov-Město, nájemci GOLD FIXING s.r.o., IČO: 27806746, užívaných 
jako prodejna zlatnictví, výrobna šperků, velkoobchod a internetový prodej, 
za podmínek: 
- nájemné 1 277,00 Kč/m

2
/rok bez DPH 

- nájem na dobu neurčitou 
 
2. pronájem části nemovité věci – místnosti o výměře 12,00 m

2
 v suterénu  

obytného domu ul. Lašská 1145/3, Havířov-Město, p. Františku Pletichovi, 
jako sklad pro vlastní potřebu, za podmínek: 
- nájemné 100,00 Kč/m

2
/rok bez DPH 

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 
 
3. pronájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové  

výměře 120,90 m
2
 v  suterénu Domu s pečovatelskou službou  

na ul. Mládežnická 12, Havířov-Podlesí,  
p. Romanu Švancarovi, IČO: 70319383, jako masážní salon, za podmínek: 
- nájemné 287,00 Kč/m

2
/rok bez DPH 

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 
 

4. pronájem části nemovité věci - části střechy obytného domu  

ul. Nákupní 426/1, Havířov-Šumbark, k umístění retranslační stanice  

spol. PODA a.s., IČO: 25816179, za podmínek: 

- nájemné 20.000,00 Kč/rok bez DPH 

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 

 

5. pronájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové  

výměře 65,59 m
2 

v suterénu obytného domu ul. A. S. Puškina 904,  

Havířov-Město, spol. Služby s úsměvem s.r.o., IČO: 03467635,  

jako kancelář a sklad firmy, za podmínek: 

- nájemné 300,00 Kč/m
2
/rok bez DPH 

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 

 

 

4278/84RM/2018 - 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 celkové výměře 55,65 m
2 

v suterénu
 

obytného domu ul. Čelakovského 

1594/2b, Havířov-Podlesí, a to části nemovité věci – místnosti se samostatným 

vstupem o výměře 15,20 m
2
,
 
nájemci p. Michalu Kaprálovi, IČO: 60034076, 

dohodou k 31. 3. 2018, ostatní podmínky pronájmu se nemění 
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 4279/84RM/2018 - Změna účelu užívání části nemovité věci a rozšíření účelu užívání  

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 celkové výměře 57,75 m
2
 v přízemí obytného domu ul. K. V. Raise  

1079/14, Havířov-Město, nájemci p. Zdeňku Velčickému, IČO: 03598284, 

z původního účelu - prodejna potravin na účel nový – tetovací a kosmetické 

studio, ostatní podmínky nájemní smlouvy se nemění 

 

2. rozšíření účelu užívání části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání  

o celkové výměře 58,99 m
2
 v přízemí obytného domu na Dlouhé třídě 

475/27, Havířov-Město, nájemkyni p. Janě Kušové, IČO: 22974415,  

o prodej rostlinných produktů a rostlinných doplňků, ostatní podmínky 

nájemní smlouvy se nemění 

 

 

4280/84RM/2018 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e    

 

rozpočtové opatření č. 22., dle důvodové zprávy a příloh, 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí  

rozpočtové opatření č. 22., dle důvodové zprávy a příloh. 

 

 

4281/84RM/2018 - Svěření oprávnění ekonomickému odboru MMH  - doplnění____________ 

 

Rada města Havířova  

 

s v ě ř u j e  

 

v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů, ekonomickému odboru  MMH s účinnosti od 29. 3. 2018: 

 

rozhodování o udělení souhlasu vlastníka – statutárního města Havířova podle  

§ 184a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, k realizaci staveb na území 

města včetně vyznačení souhlasu na situačním výkresu stvrzeném podpisem  

a identifikačními údaji města 
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u k l á d á 

 

předložit primátorce města pověření pro vedoucí ekonomického odboru MMH 

k podpisu souhlasu za vlastníka podle § 184a zákona č. 183/2006 Sb.,  

o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona), ve znění znění 

pozdějších předpisů, k realizaci staveb na území města včetně vyznačení 

souhlasu na situačním výkresu stvrzeném podpisem a identifikačními údaji 

města 

                                                                                                        Z: vedoucí OPS                                                                                                                                                                        

                                                                                                        T: březen 2018 

 

 

4282/84RM/2018 - Vyhodnocení smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti městskou  

hromadnou dopravou (MHD) provozovanou dopravcem ČSAD  

Havířov a.s. v r. 2017______________________________________________ 

 

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. 2017 

 

u k l á d á 

 

do smlouvy s dopravcem ČSAD Havířov a.s. pro financování v r. 2018 

zapracovat povinnost dopravce použít nedočerpanou část odpisů z r. 2017  

ve výši 1 053 780 Kč na pořízení investic v r. 2018 a použití vyúčtovat v rámci 

celkového ekonomického vyhodnocení za r. 2018 

 

          Z: vedoucí OKS 

          T: 06/2018 

 

 

4283/84RM/2018 - Vyhodnocení smlouvy o závazku veřejné služby k zajištění ostatní  

dopravní obslužnosti linkami příměstské dopravy na území města 

Havířova v r. 2017________________________________________________ 

 

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. v r. 2017 dle důvodové zprávy a příloh. 
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4284/84RM/2018 - Dodatek č. 16 ke smlouvám o závazku veřejné služby k zajištění  

ostatní dopravní obslužnosti v Havířově v r. 2018______________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

informaci o příspěvku na dopravní obslužnost v oblasti Českotěšínsko  

ve výši 210 000 Kč a v oblasti Orlovsko ve výši 468 148 Kč v r. 2018 

Moravskoslezskému kraji  

 

s c h v a l u j e   

 

1. Vrácení případného přeplatku na účet statutárního města Havířova ve lhůtě  

do 28. 2. 2019 v případě, že dle skutečně dosažených ekonomických 

výsledků za rok 2018 bude účetní ztráta dopravců při zajišťování ostatní 

dopravní obslužnosti v rámci závazku veřejné služby nižší než úroveň záloh, 

vyplacených objednatelem. 

 

 2. Uzavření Dodatku č. 16 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. 2018 v maximální výši 

takto: 

 

ČSAD Havířov a.s.,  IČ 45192081     2 604 547 Kč   

ČSAD Karviná a.s.,  IČ 45192090          759 205 Kč      

ČSAD Frýdek Místek a.s., IČ 45192073     145 407 Kč     

celkem                3 509 159 Kč            

p o v ě ř u j e 

 
náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem Dodatku č. 16  
ke smlouvě: 
E/OMHD/1064/06 ze dne 22.12.2006 s dopravcem ČSAD Havířov a.s. 
E/OMHD/1065/06 ze dne 22.12.2006 s dopravcem ČSAD Karviná a.s. 
E/OMHD/1062/06 ze dne 22.12.2006 s dopravcem ČSAD Frýdek Místek a.s. 

 
Z: vedoucí OKS  

T: 04/2018 
 

 
4285/84RM/2018 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Komplexní údržba veřejné zeleně  

v okrscích č. 3 a č. 4“ se společností Technické služby Havířov a.s.  _______  

 
Rada města Havířova 

 

 s c h v a l u j e  
 
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 437/OKS/2017 ze dne 30. 5. 2017 
uzavřené mezi statutárním městem Havířov a společností Technické služby 
Havířov a.s., IČO 25375601, Karvinská 66/1461, 736 01 Havířov – Město  
(dále jen „TSH a.s.“), kterým se upravuje článek III. Předmět díla, odst. 1. 2. 
písm. a) původní smlouvy 
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p o v ě ř u j e  

 
náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem Dodatku č. 1 Smlouvy 
o dílo 437/OKS/2017  

          Z: vedoucí OKS 

          T: 04/2018 
 

 

4286/84RM/2018 - Žádost o zařazení do sítě místních komunikací a rozšíření plánu  

zimní údržby____________________________________________________    
 

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

 
žádost paní Aleny Opálkové, bydlištěm ………………………………. 
o zařazení komunikace na pozemcích parc.č. 551/4, 552/2 a 554 v k.ú. Dolní 
Datyně do sítě místních komunikací dle přílohy č. 1 
 

 s c h v a l u j e  
 
odpověď dle přílohy č. 4 
 

p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem odpovědi dle přílohy  
č. 4 

 

  

4287/84RM/2018 - Změna Nařízení č.5/2017, kterým se vydává tržní řád__________________  

                            

Rada města Havířova  

 

v y d á v á  

 

Nařízení, kterým se mění a doplňuje nařízení č. 5/2017, kterým se vydává tržní 

řád, ve znění dle přílohy č. 1 tohoto materiálu 

 

 

4288/84RM/2018 - „ZŠ Na Nábřeží – výměna oken, dveří, oprava fasády a vstupního portálu“  

(číslo stavby 15033) – uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

č.678/OSRM/2017________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e   
 

1. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 678/OSRM/2017 dle Článku III  

a Přílohy č. 1 této SOD o dodatečné stavební práce za cenu 187 759,07 Kč 

bez DPH (227 188,47 Kč včetně DPH) v rozsahu Přílohy č. 1 
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2. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 678/OSRM/2017 dle Článku III  

a Přílohy č. 1 této SOD stavebních prací za cenu - 374 747,53 Kč bez DPH  

(- 453 444,51 Kč včetně DPH) v rozsahu Přílohy č. 1 

 

3. změny položkového rozpočtu ke Smlouvě o dílo č. 678/OSRM/2017  

související s bodem 1 a 2 tohoto usnesení  

 

4. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 678/OSRM/2017 na provedení  

stavby „ZŠ Na Nábřeží – výměna oken, dveří, oprava fasády a vstupního 

portálu“ v rozsahu bodu 1 až 3 tohoto usnesení se „Společností BDSTAV 

MORAVA s.r.o. IČO: 26807947 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem Dodatku č. 1  

ke Smlouvě o dílo č. 678/OSRM/2017 ze dne 28.08.2017 

 

u k l á d á 

 

předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. č. 678/OSRM/2017  

ze dne 28.08.2017 

                

                       Z: vedoucí OÚR 

                      T: 04/2018 

 

 

4289/84RM/2018 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci – ZŠ F. Hrubína____________ 

 

Rada města Havířova 

 

s o u h l a s í 

 

s podáním žádosti o finanční podporu příspěvkovou organizací města Základní 

škola Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná (IČO: 61988723) 

 

poskytovatel dotace:  Evropská unie Fond evropské pomoci  

     nejchudším rodinám 

název programu:   Operační program potravinové  

a materiální pomoci 

název projektu:    Obědy do škol 

požadovaná výše dotace:  90 000 Kč 

spolufinancování:   bez spoluúčasti  
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4290/84RM/2018 - Udělení souhlasu příspěvkovým organizacím se zapojením se do projektu  

vyhlášeného MŠMT a podáním žádostí o dotaci_______________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s o u h l a s í 

  

se zapojením níže uvedených příspěvkových organizací do projektu Šablony II 

vyhlášeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a podáním žádostí 

o dotaci v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

 

1. Mateřská škola Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190 (IČO: 61988685) 

název projektu:  Šablony II. Mateřská škola Balzacova  

předpokládaná výše dotace: 737 500 Kč 

spolufinancování:  bez spoluúčasti 

 

2. Mateřská škola Havířov-Šumbark Moravská 14/404, příspěvková  

organizace (IČO: 61988588) 

název projektu:   Šablony II. Mateřská škola Moravská 

předpokládaná výše dotace: 700 000 Kč 

spolufinancování:  bez spoluúčasti 

 

3. Mateřská škola Havířov-Město Sukova 2a (IČO: 65890710) 

název projektu:  Šablony pro MŠ 2018 

předpokládaná výše dotace: 495 000 Kč 

spolufinancování:  bez spoluúčasti 

 

4. Mateřská škola Havířov-Město Puškinova 7a/908 (IČO: 61988707) 

název projektu: Personální a vzdělávací podpora v MŠ  

Havířov-Město, Puškinova 7a/908 

předpokládaná výše dotace:  515 000 Kč 

spolufinancování:  bez spoluúčasti 

 

5. Mateřská škola Havířov-Šumbark Mládí 23/1147 (IČO: 61988596) 

název projektu:  Personální a vzdělávací podpora v MŠ Havířov 

Šumbark, Mládí 23/1147, příspěvková 

organizace 

předpokládaná výše dotace: 612 500 Kč 

 spolufinancování:  bez spoluúčasti 

 

6. Mateřská škola Havířov-Šumbark U Jeslí 4/894, příspěvková organizace  

(IČO: 70958262) 

název projektu:  Personální a vzdělávací podpora v MŠ U Jeslí 

předpokládaná výše dotace: 470 000 Kč 

spolufinancování:  bez spoluúčasti 

 

7. Mateřská škola Havířov-Podlesí Přímá 8/1333, příspěvková organizace  

(IČO: 70958246) 

název projektu: Personální podpora MŠ Přímá Havířov 

předpokládaná výše dotace: 512 500 Kč 

spolufinancování:  bez spoluúčasti 
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8. Mateřská škola Havířov-Šumbark Okružní 1a/1070, příspěvková organizace  

(IČO: 70958297) 

název projektu: Personální a vzdělávací podpora v Mateřské 

škole Havířov-Šumbark, Okružní 1a/1070, 

příspěvkové organizaci 

předpokládaná výše dotace: 482 500 Kč 

spolufinancování: bez spoluúčasti 

9. Mateřská škola „U kamarádů“, Havířov-Podlesí, Čelakovského 4/1240,  

příspěvková organizace (IČO: 70958289) 

název projektu:    Personální a vzdělávací podpora mateřské  

  školy „U kamarádů“ 

předpokládaná výše dotace:   470 000 Kč 

spolufinancování:    bez spoluúčasti 

 

10. Mateřská škola Havířov – Prostřední Suchá U Topolů 3/688, příspěvková  

organizace (IČO: 70958203)  

název projektu:     Šablony II. pro MŠ U Topolů 

předpokládaná výše dotace:    450 000 Kč 

spolufinancování:     bez spoluúčasti 

 

11. Mateřská škola Havířov-Město Horymírova 7/1194 (IČO: 61988634) 

název projektu:     Personální a vzdělávací podpora v MŠ  

Havířov-Město Horymírova 7/1194 

předpokládaná výše dotace: 550 000 Kč 

spolufinancování:      bez spoluúčasti 

 

12. Mateřská škola Havířov-Město Radniční 7/619 (IČO: 61988715) 

název projektu:     Personální podpora mateřské školy 

předpokládaná výše dotace:  755 000 Kč 

spolufinancování:     bez spoluúčasti 

 

13. Mateřská škola Havířov-Město Čs. armády 5/201 (IČO: 61988561) 

název projektu:     Personální a vzdělávací podpora  

   v MŠ Čs. armády 

předpokládaná výše dotace:  492 500 Kč 

spolufinancování:     bez spoluúčasti 

 

14. Mateřská škola Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262 (IČO: 61988570) 

název projektu:     Podpora vzdělávání v MŠ Petřvaldská  

   Havířov-Šumbark II 

předpokládaná výše dotace:  847 500 Kč 

spolufinancování:     bez spoluúčasti 

 

15. Mateřská škola Havířov-Podlesí E. Holuba 7/1403, příspěvková  

organizace (IČO: 70958220) 

název projektu: Personální a vzdělávací podpora  

v MŠ Havířov-Podlesí E. Holuba 7/1403 

předpokládaná výše dotace: 555 000 Kč 

spolufinancování:     bez spoluúčasti 

 

16. Mateřská škola Havířov-Město Švabinského 7/993, příspěvková  
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organizace (IČO: 70958254) 

název projektu: Personální a vzdělávací podpora  

v MŠ Švabinského „Duhový korálek“ 

předpokládaná výše dotace: 472 500 Kč 

spolufinancování:    bez spoluúčasti 

 

 

4291/84RM/2018 - Schválení účetních závěrek za rok 2017 městem zřízených příspěvkových  

organizací______________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b ere  n a  v ědo mí  

 

podklady k účetním závěrkám sestaveným k rozvahovému dni 31. 12. 2017 

příspěvkových organizací zřízených městem uvedené v příloze č. 1 - 43 

 

s ch va lu j e  

 

účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2017 příspěvkových 

organizací zřízených městem 

 

1.   Mateřská škola Havířov-Město Čs. armády 5/201, IČO: 61988561 

2.   Mateřská škola Havířov-Město Horymírova 7/1194, IČO: 61988634 

3.   Mateřská škola Havířov-Město Lípová 15, IČO: 65890701 

4.   Mateřská škola Havířov-Město Puškinova 7a/908, IČO: 61988707 

5.   Mateřská škola Havířov-Město Radniční 7/619, IČO: 61988715 

6.   Mateřská škola Havířov-Město Resslova 2/497, IČO: 61988693 

7.   Mateřská škola Havířov-Město Sukova 2a, IČO: 65890710 

8.   Mateřská škola Havířov-Město Švabinského 7/993, příspěvková organizace, 

IČO: 70958254 

9.   Mateřská škola Havířov-Město U Stromovky 60, IČO: 65890698 

10. Mateřská škola Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190, IČO: 61988685 

11. Mateřská škola „U kamarádů“, Havířov-Podlesí Čelakovského 4/1240,  

příspěvková organizace, IČO: 70958289 

12. Mateřská škola Havířov-Podlesí E. Holuba 7/1403, příspěvková organizace, 

IČO: 70958220 

13. Mateřská škola Havířov-Podlesí Přímá 8/1333, příspěvková organizace, 

IČO: 70958246 

14. Mateřská škola Havířov-Šumbark Mládí 23/1147, IČO: 61988596 

15. Mateřská škola Havířov-Šumbark Moravská 14/404, příspěvková  

organizace, IČO: 61988588 

16. Mateřská škola Havířov-Šumbark Okružní 1a/1070, příspěvková  

organizace, IČO: 70958297 

17. Mateřská škola Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262, IČO: 61988570 

18. Mateřská škola Havířov-Šumbark U Jeslí 4/894, příspěvková organizace, 

IČO: 70958262 

19. Mateřská škola Havířov-Prostřední Suchá U Topolů 3/688, příspěvková  

organizace, IČO: 70958203 

20. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Životice Zelená, příspěvková  

organizace, IČO: 75027569 
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21. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvková 

organizace, IČO: 48805289 

22. Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Havířov- 

Bludovice Selská, příspěvková organizace, IČO: 75027577 

23. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Město Na Nábřeží, příspěvková  

organizace, IČO: 48805271  

24. Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná,  

IČO: 62331221 

25. Základní škola Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná,  

Příspěvková organizace, IČO: 62331248 

26. Základní škola Havířov-Město 1. Máje 10a okres Karviná, příspěvková  

organizace, IČO: 70958122 

27. Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná,  

IČO: 62331230 

28. Základní škola Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná,  

IČO: 61988723 

29. Základní škola Havířov-Podlesí Mládežnická 11/564 okres Karviná,  

Příspěvková organizace, IČO: 70958114 

30. Základní škola Havířov-Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná,  

IČO: 48805424 

31. Základní škola Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná, 

IČO: 48805513 

32. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná,  

příspěvková organizace, IČO: 70958165 

33. Základní škola Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná,  

příspěvková organizace, IČO: 70958131 

34. Základní škola Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná, 

IČO: 48805475 

35. Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková 

organizace, IČO: 70958149 

36. Základní škola Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57  

okres Karviná, IČO: 61988600 

37. ASTERIX – středisko volného času Havířov, příspěvková organizace, 

IČO: 75085747 

38. Městská knihovna Havířov, IČO: 00601250 

39. Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, IČO: 00306754 

40. Městské kulturní středisko Havířov, IČO: 00317985 

41. Sociální služby města Havířova, IČO: 60337583 

42. Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace, IČO: 75139243 

43. SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb,  

IČO: 00847470 

 

v rozsahu příloh č. 1 - 43 

 

uk lád á  

 

vystavit protokoly o schválení účetních závěrek sestavených k 31.12.2017 

příspěvkových organizací zřízených městem 

Z: vedoucí OSV 

vedoucí OŠK 

T: duben 2018 
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p ov ěřu j e  

 

náměstkyni primátorky pro sociální rozvoj podpisem protokolů o schválení 

účetních závěrek 

 

 

4292/84RM/2018 - Jmenování na pracovní místo ředitele ZŠ F. Hrubína Havířov___________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e    n a    v ě d o m í 

 

zápis o průběhu konkurzu na pracovní místo ředitele Základní školy  

Havířov-Město F. Hrubína 5/1537 okres Karviná, IČO: 61988723  

dle přílohy č. 1 

 

j m e n u j e 

 

s účinností od 1. 5. 2018 pana Mgr. Tomáše Ptáčka na pracovní místo ředitele 

Základní školy Havířov-Město F. Hrubína 5/1537 okres Karviná,  

IČO: 61988723 

 

 

4293/84RM/2018 - Souhlas s předfinancováním projektů základním školám________________  

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit 

I. bezúročnou návratnou finanční výpomoc příspěvkovým organizacím  

za účelem předfinancování projektů realizovaných v rámci Integrovaného 

regionálního operačního programu takto: 

1. Základní škole Havířov – Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná,  

IČO: 48805424 na realizaci projektu „Modernizace učeben fyziky  

a přírodopisu na ZŠ K. Světlé“ ve výši 2 366 551,80 Kč dle přílohy č. 1 

2. Základní škole Kapitána Jasioka Havířov – Prostřední Suchá  

Kpt. Jasioka 57 okres Karviná, IČO: 61988600 na realizaci projektu 

„Modernizace odborné učebny fyziky-chemie, bez bariér“ ve výši 

2 563 480,26 Kč dle přílohy č. 2 

3. Základní škole Havířov – Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, 

Příspěvková organizace, IČO: 70958131 na realizaci projektu 

„Vybudování moderních jazykových učeben“ ve výši 2 220 513,30 Kč dle 

přílohy č. 3 

4. Základní škole Havířov – Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná,  

IČO: 61988723 na realizaci projektu „Stavební úpravy a modernizace 

učeben cizích jazyků“ ve výši 1 460 897,32 Kč dle přílohy č. 4 

5. Základní škole a Mateřské škole Havířov – Město Na Nábřeží,  

příspěvková organizace, IČO: 48805271 na realizaci projektu 

„Modernizace odborných učeben na II. stupni ZŠ“ ve výši 3 544 461,90 Kč 

dle přílohy č. 5 
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6. Základní škole Havířov – Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná,  

příspěvková organizace, IČO: 70958114 na realizaci projektu 

„Rekonstrukce dvou odborných učeben cizích jazyků“ ve výši 

3 132 165,77 Kč dle přílohy č. 6 

II. návrh Smlouvy o poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci  

dle přílohy č. 7 

III. uzavření smluv o poskytnutí bezúročných návratných finančních výpomocí  

s příspěvkovými organizacemi dle bodu I. části usnesení 

IV. zvýšení příspěvků na provoz příspěvkovým organizacím uvedeným v bodě 

I. na rok 2018 za účelem povinné 10% spoluúčasti žadatelů na projektech 

uvedených v bodě I. části usnesení takto: 

1. Základní škole Havířov – Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná,  

IČO: 48805424 ve výši 262 950,20 Kč dle přílohy č. 1 

2. Základní škole Kapitána Jasioka Havířov – Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57  

okres Karviná, IČO: 61988600 ve výši 284 831,14 Kč dle přílohy č. 2 

3. Základní škole Havířov – Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná,  

příspěvková organizace, IČO: 70958131 ve výši 246 723,70 Kč  

dle přílohy č. 3 

4. Základní škole Havířov – Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná,  

IČO: 61988723 ve výši 162 321,93 Kč dle přílohy č. 4 

5. Základní škole a Mateřské škole Havířov – Město Na Nábřeží, příspěvková 

organizace, IČO: 48805271 ve výši 393 829,10 Kč dle přílohy č. 5 

6. Základní škole Havířov – Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná, 

příspěvková organizace, IČO: 70958114 ve výši 348 018,42 Kč dle  

přílohy č. 6 

pověřit náměstkyni primátorky pro sociální rozvoj podpisem smluv  

o poskytnutí bezúročných finančních výpomocí  

uložit ekonomickému odboru zapracovat do návrhu úprav rozpočtu III. na rok 

2018 poskytnutí bezúročných finančních výpomocí výše uvedeným základním 

školám a navýšení příspěvků na provoz  

 

 

4294/84RM/2018 - Souhlas s předfinancováním projektu ZŠ Žákovská Havířov____________ 

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit 

I. bezúročnou návratnou finanční výpomoc ve výši 2 282 825,70 Kč  

příspěvkové organizaci Základní škola Havířov – Město Žákovská 1/1006 

okres Karviná, IČO: 62331230 za účelem předfinancování projektu 

„Venkovní odborná učebna“ realizovaného v rámci Integrovaného 

regionálního operačního programu za podmínky, že příspěvková organizace 

obdrží kladné rozhodnutí o poskytnutí dotace 

II. uzavření smlouvy o poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci  

s příspěvkovou organizací Základní škola Havířov – Město Žákovská 1/1006 

okres Karviná, IČO: 62331230 
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III zvýšení příspěvku na provoz ve výši 253 647,30 Kč příspěvkové organizaci  

Základní škola Havířov – Město Žákovská 1/1006 okres Karviná, IČO: 

62331230 na rok 2018 za účelem povinné 10% spoluúčasti žadatele na 

projektu „Venkovní odborná učebna“ za podmínky, že příspěvková 

organizace obdrží kladné rozhodnutí o poskytnutí dotace 

pověřit náměstkyni primátorky pro sociální rozvoj podpisem smlouvy  

o poskytnutí bezúročné finanční výpomoci  

uložit ekonomickému odboru zapracovat do návrhu úprav rozpočtu III. na rok 

2018 poskytnutí bezúročné finanční výpomoci a zvýšení příspěvku na provoz 

výše uvedené základní škole 

                       

 

4295/84RM/2018 - Informativní zpráva o počtu klientů sociálních služeb s trvalým bydlištěm  

mimo město Havířov______________________________________________ 

 

Rada města Havířova   

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

informativní zprávu o počtu klientů s trvalým bydlištěm mimo území města 

Havířova, kteří využívají sociální služby příspěvkových organizací zřízených 

statutárním městem Havířov – Sociální služby města Havířova, Domov seniorů 

Havířov, příspěvková organizace a SANTÉ – centrum ambulantních a 

pobytových sociálních služeb 

 

 

4296/84RM/2018 - Přijetí věcného daru______________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

přijetí věcného daru příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních  

a pobytových sociálních služeb, ul. Tajovského 1156/1 v Havířově – Podlesí,  

IČO: 00847470, od paní Lenky Jurczkové, ……………………………. Jedná 

se o dřevěný rozkládací stůl, jehož hodnota činí 50,00 Kč. 

 

           Z: ředitelka Santé 

          T: březen 2018 
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4297/84RM/2018 - Přijetí věcného daru______________________________________________  

 
Rada města Havířova 
 

s c h v a l u j e 

 
přijetí věcného daru příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum ambulantních  
a pobytových sociálních služeb, ul. Tajovského 1156/1 v Havířově – Podlesí,  
IČO: 00847470, od pana Česlava Bromka, ……………………………….. 
Jedná se o sušičku prádla Beko DPS 7405 G B5 v ceně 9 525,00 Kč. 
 

           Z: ředitelka Santé 
          T: březen 2018 

 

 

4298/84RM/2018 - Pověřenec pro ochranu osobních údajů______________________________ 
 

Rada města Havířova 
 

s c h v a l u j e 
 
výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů na dobu do 31.12.2019 
prostřednictvím externího subjektu vybraného na základě veřejné zakázky 
 
p o v ě ř u j e 
 
primátorku města jmenováním vybraného uchazeče na základě výsledku 
veřejné zakázky pověřencem pro ochranu osobních údajů pro statutární město 
Havířov 

 

 
4299/84RM/2018 - Jmenování vedoucího odboru školství a kultury_______________________ 

 
Rada města Havířova 
 

j m e n u j e 
 
PhDr. Pavla Hamzu do funkce vedoucího odboru školství a kultury Magistrátu 
města Havířova s tím, že dnem zahájení výkonu funkce bude následující den  
po ukončení jeho stávajícího pracovního poměru 

 

  

4300/84RM/2018 - Souhlas s umístěním sídla spolku „Spolek rodičů a přátel školy  
při ZŠ Žákovská, z. s.“____________________________________________ 

 
Rada města Havířova 
 

s c h v a l u j e 

  
umístění sídla Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ Žákovská, z. s. v budově 
Základní školy Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná,  
IČO: 62331230, po dobu existence spolku 
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4301/84RM/2018 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci -  ZŠ M. Kudeříkové________ 

 

Rada města Havířova 

 

s o u h l a s í 

 

s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města Základní škola 

Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková organizace,  

IČO: 62331248 

 

poskytovatel dotace:   Ministerstvo školství, mládeže  

a tělovýchovy 

název operačního programu:  Výzkum, vývoj, vzdělávání 

název projektu:    Projekt ZV 2018 – ZŠ M. Kudeříkové 

požadovaná výše dotace:  1 520 000 Kč   

spolufinancování:   bez spoluúčasti 

 

 

4302/84RM/2018 - Udělení dodatečného souhlasu s podáním žádosti o dotaci  

– ZŠ Kpt. Jasioka_________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s o u h l a s í 

 

s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města Základní škola 

Havířov – Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná, IČO: 61988600 

 

 

poskytovatel dotace:   Ministerstvo pro místní rozvoj  

České republiky  

název programu:    Integrovaný regionální operační program 

výzva:     66 Infrastruktura pro vzdělávání 

název projektu:     Modernizace učebny fyziky-chemie,  

bez bariér 

požadovaná výše dotace:   2 700 000 Kč 

spolufinancování:   300 000 Kč 

 

  

4303/84RM/2018 - Udělení souhlasu s podáním žádostí o grant příspěvkovou organizací  

ZŠ Moravská____________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s o u h l a s í 

 

s podáním žádostí o grant příspěvkovou organizací města Základní škola 

Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace 

(IČO: 70958131) 
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poskytovatel grantu:   NAEP (Národní agentura pro evropské  

     vzdělávací programy)   

název operačního programu:   ERASMUS+ 

název projektu:     Strategické partnerství mezi školami   

požadovaná výše grantu:   30 000 EUR 

spolufinancování:    bez spoluúčasti  

 

 

4304/84RM/2018 - Vybavení učeben – posouzení podmínek zadávacího řízení na veřejnou  

zakázku malého rozsahu – ZŠ Moravská Havířov______________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

Základní škole Havířov - Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, 

příspěvková organizace, IČO: 70958131, k veřejným zakázkám týkajícím se 

projektu „Vybudování moderních jazykových učeben“ dle výzvy 66 - 

Infrastruktura pro vzdělávání - integrované projekty ITI v rámci Integrovaného 

regionálního operačního programu  

 

1. výjimku z článku IV odst. 7. písm. b) Zásad zadávání veřejných zakázek  

příspěvkovými organizacemi města zn. ZS/29/RMH/2016 (dále jen 

„Zásady“), na základě níž nebude výzva k podání nabídky a prokázání 

kvalifikace zveřejněna na webových stránkách ani na profilu příspěvkové 

organizace 

2. výjimku z článku IV odst. 8. Zásad, na základě které bude ve výzvě k podání  

nabídky a prokázání kvalifikace uvedena maximální nabídková cena, která 

nesmí být překročena 

 

p o s o u d i l a  

 

bez připomínek níže uvedené podmínky zadávacího řízení, složení komise a 

okruh dodavatelů na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky „Vybavení 

učeben“ příspěvkové organizace Základní škola Havířov-Šumbark, Moravská 

29/497 okres Karviná, příspěvková organizace 

 

1. následné veřejné zakázky (opce):  ne 

    rozdělení veřejné zakázky na části:  ne 

     

2. dílčí plnění (fakturace):   ne 

    poskytnutí zálohy:    ne 

    čerpání dotace:    ano  

    přenesená daňová povinnost:   ne 

 

3. varianty nabídky:    ne 

 

4. dobu realizace veřejné zakázky:   

    předpokládané zahájení:   červen 2018 

    termín dokončení:     nejpozději do 90 kalendářních  

dní ode dne účinnosti smlouvy
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5. hodnotící kritérium:                     nejnižší nabídková cena  

v Kč bez DPH 

    

6. základní způsobilost:  

- dodavatele v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona č. 134/2016 Sb.,  

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon“) - čestné prohlášení ne starší 3 měsíce přede dnem podání nabídky 

 

7. profesní způsobilost:  

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence dodavatele  

ne starší 3 měsíce přede dnem podání nabídky 

- doklad o oprávnění k podnikání dodavatele v rozsahu odpovídajícímu  

předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění 

vyžadují  

 

8. ekonomická kvalifikace:    nepožadovat 

 

9. technická kvalifikace:  

- seznam minimálně 3 významných dodávek obdobného charakteru jako  

předmět veřejné zakázky, tj. dodávka vybavení učeben, v minimální 

hodnotě 800 000 Kč bez DPH / 1 dodávka, poskytnutých za poslední 3 roky 

přede dnem podání nabídky 

 

10. další podmínky:  

- záruka min. 24 měsíců 

- účinnosti nabude smlouva dnem doručení oznámení dodavateli o  

uveřejnění smlouvy v registru smluv nebo dnem doručení oznámení 

zadavatele dodavateli o schválení financování této veřejné zakázky 

Zastupitelstvem města Havířova, podle toho, která skutečnost nastane 

později. V případě, že financování této veřejné zakázky nebude 

Zastupitelstvem města Havířova schváleno do 25. 6. 2018, pozbude 

smlouva k 26. 6. 2018 platnosti. 

 

11. způsob realizace zadávacího řízení:  

- listinnou formou  

 

12. složení hodnotící komise dle Přílohy č. 1 

 

13. odeslání výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace dodavatelům  

uvedeným v Příloze č. 2 

 

 

4305/84RM/2018 - Vybavení učeben – posouzení podmínek zadávacího řízení na veřejnou  

zakázku malého rozsahu – ZŠ K. Světlé Havířov_______________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

Základní škole Havířov-Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná,  

IČO: 48805424, k veřejným zakázkám týkajícím se projektu „Modernizace 

učeben fyziky a přírodopisu na ZŠ K. Světlé“ dle výzvy 66 - Infrastruktura  
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pro vzdělávání - integrované projekty ITI v rámci Integrovaného regionálního 

operačního programu  

1. výjimku z článku IV odst. 7. písm. b) Zásad zadávání veřejných zakázek  

příspěvkovými organizacemi města zn. ZS/29/RMH/2016 (dále jen 

„Zásady“), na základě níž nebude výzva k podání nabídky a prokázání 

kvalifikace zveřejněna na webových stránkách ani na profilu příspěvkové 

organizace 

2. výjimku z článku IV odst. 8. Zásad, na základě které bude ve výzvě  

k podání nabídky a prokázání kvalifikace uvedena maximální nabídková 

cena, která nesmí být překročena 

 

p o s o u d i l a  

 

bez připomínek níže uvedené podmínky zadávacího řízení, složení komise a 

okruh dodavatelů na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky „Vybavení 

učeben“ příspěvkové organizace Základní škola Havířov-Podlesí K. Světlé 

1/1372 okres Karviná 

 

1. následné veřejné zakázky (opce):  ne 

    rozdělení veřejné zakázky na části:  ne 

    

2. dílčí plnění (fakturace):   ne 

    poskytnutí zálohy:    ne 

    čerpání dotace:    ano  

    přenesená daňová povinnost:   ne 

 

3. varianty nabídky:    ne 

 

4. dobu realizace veřejné zakázky:   

    předpokládané zahájení:   červen 2018 

    termín dokončení:     nejpozději do 90 kalendářních  

dní ode dne účinnosti smlouvy 

 

5. hodnotící kritérium:                     nejnižší nabídková cena  

v Kč bez DPH   

6. základní způsobilost:  

- dodavatele v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona č. 134/2016 Sb.,  

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon“) - čestné prohlášení ne starší 3 měsíce přede dnem podání nabídky 

 

7. profesní způsobilost:  

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence dodavatele  

ne starší 3 měsíce přede dnem podání nabídky 

- doklad o oprávnění k podnikání dodavatele v rozsahu odpovídajícímu  

předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění 

vyžadují  

 

8. ekonomická kvalifikace:    nepožadovat 
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9. technická kvalifikace:  

- seznam minimálně 3 významných dodávek obdobného charakteru jako  

předmět veřejné zakázky, tj. dodávka vybavení učeben, v minimální 

hodnotě 700 000 Kč bez DPH / 1 dodávka, poskytnutých za poslední 3 roky 

přede dnem podání nabídky 

 

10. další podmínky:  

- záruka min. 24 měsíců 

- účinnosti nabude smlouva dnem doručení oznámení dodavateli o  

uveřejnění smlouvy v registru smluv nebo dnem doručení oznámení 

zadavatele dodavateli o schválení financování této veřejné zakázky 

Zastupitelstvem města Havířova, podle toho, která skutečnost nastane 

později. V případě, že financování této veřejné zakázky nebude 

Zastupitelstvem města Havířova schváleno do 25. 6. 2018, pozbude 

smlouva k 26. 6. 2018 platnosti. 

 

11. způsob realizace zadávacího řízení:  

- listinnou formou  

 

12. složení hodnotící komise dle Přílohy č. 1 

 

13. odeslání výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace dodavatelům  

uvedeným v Příloze č. 2 

 

 

4306/84RM/2018 - Vybavení učeben – posouzení podmínek zadávacího řízení na veřejnou  

zakázku malého rozsahu – ZŠ a MŠ Na Nábřeží Havířov_______________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

Základní škole a Mateřské škole Havířov-Město Na Nábřeží, příspěvková 

organizace, IČO: 48805271, k veřejným zakázkám týkajícím se projektu 

„Modernizace odborných učeben na II. stupni ZŠ“ dle výzvy 66 - Infrastruktura 

pro vzdělávání - integrované projekty ITI v rámci Integrovaného regionálního 

operačního programu  

 

1. výjimku z článku IV odst. 7. písm. b) Zásad zadávání veřejných zakázek  

příspěvkovými organizacemi města zn. ZS/29/RMH/2016 (dále jen 

„Zásady“), na základě níž nebude výzva k podání nabídky a prokázání 

kvalifikace zveřejněna na webových stránkách ani na profilu příspěvkové 

organizace 

2. výjimku z článku IV odst. 8. Zásad, na základě které bude ve výzvě k podání  

nabídky a prokázání kvalifikace uvedena maximální nabídková cena, která 

nesmí být překročena 
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p o s o u d i l a  

 

bez připomínek níže uvedené podmínky zadávacího řízení, složení komise a 

okruh dodavatelů na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky „Vybavení 

učeben“ příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havířov-

Město Na Nábřeží, příspěvková organizace 

 

1. následné veřejné zakázky (opce):  ne 

    rozdělení veřejné zakázky na části:  ne 

     

2. dílčí plnění (fakturace):   ne 

    poskytnutí zálohy:    ne 

    čerpání dotace:    ano  

    přenesená daňová povinnost:   ne 

 

3. varianty nabídky:    ne 

 

4. dobu realizace veřejné zakázky:   

    předpokládané zahájení:   červen 2018 

    termín dokončení:     nejpozději do 90 kalendářních  

dní ode dne účinnosti smlouv  

 

5. hodnotící kritérium:                     nejnižší nabídková cena  

v Kč bez DPH 

  

6. základní způsobilost:  

- dodavatele v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona č. 134/2016 Sb.,  

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon“) - čestné prohlášení ne starší 3 měsíce přede dnem podání nabídky 

 

7. profesní způsobilost:  

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence dodavatele ne  

starší 3 měsíce přede dnem podání nabídky 

- doklad o oprávnění k podnikání dodavatele v rozsahu odpovídajícímu  

předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění 

vyžadují  

 

8. ekonomická kvalifikace:    nepožadovat 

 

9. technická kvalifikace:  

- seznam minimálně 3 významných dodávek obdobného charakteru jako  

předmět veřejné zakázky, tj. dodávka vybavení učeben, v minimální 

 hodnotě 700 000 Kč bez DPH / 1 dodávka, poskytnutých za poslední 3 roky 

přede dnem podání nabídky 

 

10. další podmínky:  

- záruka min. 24 měsíců 

- účinnosti nabude smlouva dnem doručení oznámení dodavateli o  

uveřejnění smlouvy v registru smluv nebo dnem doručení oznámení 

zadavatele dodavateli o schválení financování této veřejné zakázky 

Zastupitelstvem města Havířova, podle toho, která skutečnost nastane 

později. V případě, že financování této veřejné zakázky nebude 
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Zastupitelstvem města Havířova schváleno do 25. 6. 2018, pozbude 

smlouva k 26. 6. 2018 platnosti. 

 

11. způsob realizace zadávacího řízení:  

- listinnou formou  

 

12. složení hodnotící komise dle Přílohy č. 1 

 

13. odeslání výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace dodavatelům 

uvedeným v Příloze č. 2 

 

      

4307/84RM/2018 - Schválení výjimek ze Zásad zadávání veřejných zakázek příspěvkovými  

organizacemi města pro ZŠ F. Hrubína Havířov_______________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

Základní škole Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná,  

IČO: 61988723, k veřejným zakázkám týkajícím se projektu „Stavební úpravy 

a modernizace učeben cizích jazyků“ dle výzvy 66 - Infrastruktura pro 

vzdělávání - integrované projekty ITI v rámci Integrovaného regionálního 

operačního programu  

 

1. výjimku z článku IV odst. 7. písm. b) Zásad zadávání veřejných zakázek  

příspěvkovými organizacemi města zn. ZS/29/RMH/2016 (dále jen 

„Zásady“), na základě níž nebude výzva k podání nabídky a prokázání 

kvalifikace zveřejněna na webových stránkách ani na profilu příspěvkové 

organizace 

2. výjimku z článku IV odst. 8. Zásad, na základě které bude ve výzvě k podání  

nabídky a prokázání kvalifikace uvedena maximální nabídková cena, která 

nesmí být překročena 

 

 

4308/84RM/2018 - Souhlas zřizovatele s nabytím nemovité věci do majetku zřizovatele______   

 
Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova 

schválit pořízení nemovité věci - odstavné a manipulační plochy, do majetku 

zřizovatele příspěvkovou organizací Správa sportovních a rekreačních zařízení 

Havířov, IČO: 00306754, se sídlem Těšínská 1296/2a, Havířov-Podlesí 
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4309/84RM/2018 - Souhlas s převodem finančních prostředků z rezervního fondu  

do fondu investic_________________________________________________ 

 
Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov,  

IČO: 00306754, se sídlem Těšínská 1296/2a, Havířov-Podlesí, v souladu  

s § 30 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

ve znění pozdějších předpisů, převod částky z rezervního fondu do fondu 

investic ve výši 650 tis. Kč na realizaci veřejné zakázky „Dodávka rozvaděčů 

rozvodny Víceúčelové haly“ 

 

 

4310/84RM/2018 - Žádost o umožnění natáčení hudebního videoklipu v areálu  

Koupaliště zdarma_______________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

žádost Duhové noty, z. s., IČO: 22854274, o umožnění natáčení hudebního 

videoklipu v areálu Koupaliště, U Motelu, Havířov-Město, dle přílohy č. 1  

 

s c h v a l u j e 

 

výpůjčku prostor v areálu Koupaliště Duhové notě, z. s., IČO: 22854274,  

k natáčení hudebního videoklipu s pracovním názvem „Koupák“, ve dnech  

21. – 23. 5. 2018, bez úhrady nákladů souvisejících s užíváním vypůjčených 

prostor 

 

 

4311/84RM/2018 - Vyřazení neupotřebitelného svěřeného majetku z majetkové  

a účetní evidence_________________________________________________   

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit  

vyřazení neupotřebitelného svěřeného majetku z majetkové a účetní evidence,  

a to stavby hřiště, inv. č. 15/20-21810015, v pořizovací ceně 3.653.469,69 Kč  

a oplocení hřiště, inv. č. 15/20-21810016, v pořizovací ceně 992.339,86 Kč,  

na ul. Lázeňská, Havířov-Město, na parc. č. 649/2, kat. území Havířov-město 
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4312/84RM/2018 -Změna 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 23.04.2018 změnu zřizovací listiny ze dne 14. 12. 2015 

příspěvkové organizace Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, 

IČO: 00306754, kterou se nahrazuje text Článku IV „Účel a předmět činnosti 

PO“, odst. 2. a 3. novým zněním takto:  

 

„Článek IV 

2. Hlavní předmět činnosti: 

 2.1. provozování zařízení svěřených do správy příspěvkové organizace  

z majetku zřizovatele, 

 2.2. zajišťování výuky plavání dětí, 

 2.3. zajišťování sportovních služeb, 

 2.4. poskytování nájmů nebytových prostor v objektech spravovaných  

příspěvkovou organizací, 

 2.5. mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně  

lektorské činnosti,  

 2.6. poskytování tělovýchovných a sportovních služeb.  

 

3. Doplňková činnost: 

 3.1. hostinská činnost, 

 3.2.  praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního  

zboží, 

 3.3. zajišťování ubytovacích služeb, 

 3.4. prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin, 

 3.5. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského 

 zákona, 

 3.6. silniční motorová doprava – osobní provozovaná  vozidly určenými  

pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče; nákladní provozovaná  

vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti  

nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí.“ 

pověřit podpisem dodatku č. 7 ke zřizovací listině platné ke dni 01.01.2016  

Mgr. Janu Feberovou, primátorku města, a Bc. Alenu Zedníkovou, náměstkyni 

primátorky pro sociální rozvoj  

 

 

4313/84RM/2018 - Udělení dodatečného souhlasu s podáním žádosti o dotaci  

a nadační příspěvek_______________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s o u h l a s í 

 

s podáním níže uvedené žádosti o dotaci a nadační příspěvek příspěvkovou 

organizací Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, IČO 00306754, 

se sídlem Těšínská 1296/2a, Havířov-Podlesí   
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Poskytovatel dotace:  Ministerstvo životního prostředí ČR, se sídlem 

Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10,  

IČO: 00164801 

Název projektu:                    Zateplení střechy a obvodového pláště budovy 

na fotbalovém areálu v Datyních  

Požadovaná výše dotace:      1.200.000 Kč 

Spoluúčast zřizovatele:         1.200.000 Kč 

Spolufinancování:                 1.400.000 Kč z fondu investic SSRZ 

 

Poskytovatel dotace  

(nadačního příspěvku):  Nadační fond TEPLO NA DLANI, se sídlem 

Konzumní 298/6a, 736 01  Havířov-Šumbark, 

IČO: 06486282 

Název projektu:                     Výměna sportovní plochy MSH  

Požadovaná výše dotace:      800.000 Kč 

Spoluúčast zřizovatele:         0 

Spolufinancování:                  1.000.000 Kč  

         bude hrazeno z příspěvku na provoz SSRZ  

         pro rok 2018 

 

 

 

 

 

4314/84RM/2018 - Souhlas zřizovatele s přijetím grantu Nadace OKD Domovem 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 

Jaroslava Seiferta 1530/14, Havířov-Město, přijetí grantu Nadace OKD ve výši 

28.000 Kč na realizaci projektu s názvem ,,Senioři zpátky u koní" a uzavření 

Smlouvy o poskytnutí grantu s Nadací OKD 

 

p o v ě ř u j e 

 

ředitele příspěvkové organizace Domov seniorů Havířov MUDr. Milana Dlábka 

podpisem Smlouvy o poskytnutí grantu s Nadací OKD 

 

                    Z: ředitel DsH  

           T: duben 2018 
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4315/84RM/2018 - Souhlas zřizovatele s pořízením dlouhodobého majetku a s použitím  

fondu investic 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 
Jaroslava Seiferta 1530/14, Havířov-Město, zapojení fondu investic ve výši 
760.000 Kč na pořízení 2 ks nových průmyslových myček na nádobí 
 

                    Z: ředitel DsH, p.o. 
           T: červen 2018 

 

 

4316/84RM/2018 - Udělení souhlasu s přijetím daru příspěvkovou organizací  
Městská knihovna Havířov_________________________________________   
 
Rada města Havířova  

 

s o u h l a s í 
 
s přijetím daru příspěvkovou organizací Městská knihovna Havířov,  
IČO: 00601250, se sídlem Svornosti 86/2, budova G, 736 01 Havířov – Město: 
 
druh a hodnota daru: věcný dar -  knihy, brožury a CD v celkové hodnotě  
    148 Kč 
poskytovatel daru: Ivanová Denisa, ………………………………. 
specifikace daru: knihy – 62ks/2 Kč, brožury 20ks/1 Kč, CD – 2ks/2 Kč  

 

 
4317/84RM/2018 - Udělení předchozího souhlasu s nabytím movitých věcí do majetku města_ 

 
Rada města Havířova 
 

s c h v a l u j e  
 
pořízení majetku v hodnotě do 500 tis. Kč pro potřeby Magistrátu města 
Havířova: 
2ks switche s příslušenstvím  
1ks poštovní server (sw)  
1ks plynový kotel 
 

d o p o r u č u j e   

 
Zastupitelstvu města Havířova schválit  

pořízení majetku v hodnotě nad 500 tis. Kč pro potřeby Magistrátu města 
Havířova:  
2ks diskové pole s SSD disky  
1ks VMvare vSphere a Vmware vCenter (sw)  
1ks program pro ochranu citlivých dat 
1 ks rotační kartotéka  
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4318/84RM/2018 - „Pojištění majetku, odpovědnosti za škodu a vozidel“ - zahájení  

zadávacího řízení_________________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na služby  

„Pojištění majetku, odpovědnosti za škodu a vozidel“ 

 

2. následné veřejné zakázky (opce):  ne  

    rozdělení veřejné zakázky na části:  ano 

část 1 - odpovědnost a majetek  

část 2 - vozidla 

(možnost podání nabídky na obě 

části nebo pouze na jednu část) 

 

3. dílčí plnění (úhrada pojistného):  ano (čtvrtletní - stejné pro  

       obě části) 

    poskytnutí zálohy:    ne (stejné pro obě části) 

    čerpání dotace:    ne (stejné pro obě části) 

    přenesená daňová povinnost:   ne (stejné pro obě části) 

 

4. druh zadávacího řízení:  otevřené řízení  

 

5. zadávací lhůtu:    90 dnů (stejné pro obě části) 

 

6. varianty nabídky:    ne (stejné pro obě části) 

 

7. dobu realizace veřejné zakázky:  od 1. 7. 2018 na dobu neurčitou 

(stejné pro obě části) 

  

8. kritérium hodnocení:  nejnižší nabídková cena v Kč 

(pojistné za jeden pojistný rok,  

tj. 12 měsíců) s váhou 100% (stejné 

pro obě části) 

 

9. základní způsobilost v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona č. 134/2016 Sb.,  

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon“), doklady dle ust. § 75 zákona (stejné pro obě části) 

 

10. profesní způsobilost (stejné pro obě části):  

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný  

právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje 

- doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu  

veřejné zakázky - povolení České národní banky k provozování 

pojišťovací činnosti pro pojistné odvětví neživotního pojištění dle zákona 

č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů  

 

 

 

 



 
 

USNESENÍ 

z 84. schůze Rady města Havířova 
konané dne 28.03.2018 

57 

11. technickou kvalifikaci (pouze pro část 1):  

- seznam významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před  

zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí 

a identifikace objednatele prokazující poskytnutí minimálně 2 služeb, 

přičemž předmětem každé bylo pojištění majetku města, obce nebo kraje s 

objemem pojišťovaného majetku minimálně 10 mld. Kč či ekvivalent 

v cizí měně  

 

12. podmínky zadávacího řízení (stejné pro obě části):  

- centralizované zadávání prováděné pro statutární město Havířov, jakožto  

centrálního zadavatele, a dále pro všechny příspěvkové organizacemi 

zřízené statutárním městem Havířov a pro všechny obchodní společnosti 

založené statutární městem Havířov 

- zadávací řízení bude probíhat elektronicky prostřednictvím systému  

JOSEPHINE 

- vyhrazená změna závazku dle ust. § 100 odst. 1 zákona, a to právo (ne  

povinnost) uzavření pojištění pro další majetek statutárního města 

Havířova, příspěvkových organizací zřízených statutárním městem 

Havířov nebo obchodních společností založených statutární městem 

Havířov, které nabudou za dobu trvání smlouvy s vybraným dodavatelem, 

nebo na případnou potřebu dokoupení sjednaných limitů či sublimitů 

pojistného plnění, přičemž za celou dobu trvání smlouvy může být pojistné 

za vyhrazenou změnu závazku navýšeno maximálně o 1 mil. Kč (počítáno 

ze skutečně uhrazeného zvýšeného pojistného, max. však za 48 měsíců) 

- nepožadovat základní způsobilost a profesní způsobilost podle ust. § 77  

odst. 1 a 2 písm. a) zákona od poddodavatelů, jejichž prostřednictvím 

dodavatel neprokazuje kvalifikaci (výjimka z bodu 1. odst. 1.3. Pravidel 

pro zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek ze dne 7. 12. 2016 zn. ZS/37/RMH/2016)  

- jako podmínku uzavření smlouvy dle ust. § 104 odst. 1 písm. e) zákona  

předložení informace o tom, zda je vybraný dodavatel malý či střední 

podnik, jak je uvedeno v doporučení Komise 2003/361/ES 

 

13. složení komise dle přílohy č. 1 (stejné pro obě části) 

 

14. předmětem části 1 veřejné zakázky nebude pojištění strojů 

 

p o v ě ř u j e  

 

1. komisi otevíráním obálek, hodnocením nabídek, posouzením nabídky  

či nabídek, zda splňují podmínky účasti v zadávacím řízení, a posouzením 

splnění podmínek účasti vybraného dodavatele po předložení dokladů podle 

ust. § 122 zákona 

 

2. náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem dokumentů  

týkajících se předmětného zadávacího řízení. 
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4319/84RM/2018 - Zahraniční pracovní cesta_________________________________________ 
 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

účast členů rady města p. Evy Radové a p. Ivety Kočí Palkovské na zahraniční 

pracovní cestě v Polsku dne 23. 3. 2018 - veletrh GLOBalnie 2018 

v Katowicích 

 

 
4320/84RM/2018 - Návrh koncepce rozvoje v pravomoci Občanských komisí RMH_________ 

 

Rada města Havířova 

 

u k l á d á  

 

Občanským komisím Rady města Havířova předložit návrh koncepce rozvoje 

příslušné části města 

 

Z: předsedové občanských  

     komisí RMH 

T: 13.6.2018 

 

 

4321/84RM/2018 - Záměr prodeje pozemků na stavbu garáže v k.ú. Bludovice      

 

Rada města Havířova 

 

r u š í 

 

usnesení Rady města Havířova č. 4193/83RM/2018 ze dne 7.3.2018 a 

 

d o p o r u č u j e   

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit 

záměr prodeje pozemku parc.č. 3014/6 o výměře 19 m
2 

a pozemku parc.č. 

3014/7 o výměře 19 m
2
, k.ú. Bludovice panu Ladislavu Kočímu,  

bytem  ………………………………., za účelem výstavby garáže 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ v. r.                  Bc. Josef BĚLICA v. r. 

primátorka města Havířova                  náměstek primátorky  

                     pro ekonomiku a správu majetku 

 

 



STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV        

Rada města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 

 

 
NAŠE Č. j.:            MMH/31 587/2018 

  

VYŘIZUJE:   V. Mikulášová v. r. 

TEL.: 596 803 218 

FAX: 596 811 143 

E-MAIL: mikulasova.vladimira@havirov-city.cz 
  

DATUM: 16.04.2018 

 

 

 

 

 

U S N E S E N Í 
z 85. schůze Rady města Havířova 

konané dne 11.04.2018 

 

v zasedací místnosti Rady města Havířova  

na Magistrátu města Havířova 

ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město 

ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE  
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P Ř E H L E D   U S N E S E N Í 
z 85. schůze Rady města Havířova, konané dne 11.04.2018 

 

4322/85RM/2018 - Zvolení ověřovatele 85. schůze RMH, konané dne 11.04.2018 

 

4323/85RM/2018 - Zpráva o ověření zápisu z 84. schůze RMH, konané dne 28.03.2018  
 

4324/85RM/2018 - Schválení pořadu 85. schůze RMH, konané dne 11.04.2018 

 

4325/85RM/2018 - Kontrola plnění usnesení pro 85. RMH 

 

4326/85RM/2018 - „Oděvy pro Městskou policii Havířov 2018 – 2021, opakované řízení“  

- přímé zadání  

 

4327/85RM/2018 - JŘBU/152/MP/18 - „Mobilní služebna Městské policie Havířov - JŘBU“  

- rozhodnutí o výběru a o uzavření smlouvy  

 

4328/85RM/2018 - Hodnocení činnosti ředitelů a poskytování odměn ředitelům příspěvkových  

organizací za 2. pololetí roku 2017  
 

4329/85RM/2018 - Odborná konference „Zelená města – města budoucnosti“ Havířov 2018 

 

4330/85RM/2018 - Souhlas zřizovatele s přijetím daru Domovem seniorů Havířov,  

příspěvková organizace 

 

4331/85RM/2018 - Souhlas zřizovatele s přijetím účelové neinvestiční dotace a s uzavřením  

Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje  

 

4332/85RM/2018 - Souhlas zřizovatele s pořízením dlouhodobého majetku a s použitím  

fondu investic Domova seniorů Havířov, příspěvková organizace 

 

4333/85RM/2018 - Souhlas s přijetím účelové dotace pro příspěvkovou organizaci  

Sociální služby města Havířova a s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace  

               

4334/85RM/2018 - Souhlas s přijetím příspěvku z Nadačního fondu Teplo na dlani 

 

4335/85RM/2018 - Žádost o poskytnutí bezplatného pronájmu 

 

4336/85RM/2018 - Informace o výsledku veřejné zakázky malého rozsahu č. VZ/03/VUH/18  

„Výměna stávajících mantinelů ve Víceúčelové hale Havířov“ 

 

4337/85RM/2018 - Žádost o souhlas s užíváním služebního vozidla i k soukromým účelům  

 

4338/85RM/2018 - Souhlas s přijetím dotace na rok 2018 z rozpočtu Moravskoslezského kraje 

a s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace  

 

4339/85RM/2018 - VZ/127/MRA/17 – „Oprava hydroizolace 1. PP, budovy  

na ulici Jana Žižky 3, Havířov“ – rozhodnutí o výběru dodavatele  
 

4340/85RM/2018 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 
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4341/85RM/2018 - Prodloužení nájemních smluv k bytům na ul. Tesařská 321/1,  

Havířov-Město  

 

4342/85RM/2018 - Mimořádné přidělení obecního bytu - manž. Marie Balogová  

a Vladimír Balog  

 

4343/85RM/2018 - Přidělení konkrétních obecních bytů 
 

4344/85RM/2018 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů      
 

4345/85RM/2018 - Uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu – Václava Slavíčková  

 

4346/85RM/2018 - Uzavření nájemních smluv k 3 konkrétním obecním bytům s klienty  

sociálního programu Prevence bezdomovectví v Havířově realizovaného 

Armádou spásy v České republice, z.s.      
 

4347/85RM/2018 - Prodej pozemku parc.č. 1714/76 a části pozemku parc.č. 1714/5,  

k.ú. Prostřední Suchá 
 

4348/85RM/2018 - Smluvní vztahy v rámci  vypořádání  dokončené stavby  „Parkoviště  

v lokalitě ul. P. Bezruče a F. Hrubína“                

 

4349/85RM/2018 - Nabídka na odkoupení pozemku parc.č. 2380/3, k.ú. Dolní Suchá 

 

4350/85RM/2018 - Záměr pronájmu pozemku parc.č. 3733/1 a parc.č. 3733/2 ,  

k.ú. Havířov-město a souhlas vlastníka pozemku se změnou doby užívání 

stavby na pozemku 

 

4351/85RM/2018 - Nájem pozemku pro účely realizace stavby „1. etapa cyklostezek  

- stavba 1./01 Havířov-Žermanická přehrada“- SO 115      

 

4352/85RM/2018 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Odkanalizování Havířova,  

části města Prostřední Suchá, lokalita ul. Fryštátská a okolí“             

 

4353/85RM/2018 - Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  

pro stavbu „REKO MS Havířov, Šumbark, 3. část“  

 

4354/85RM/2018 - Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  

pro stavbu „Reko MS Havířov, I. etapa, 8. část“      

 

4355/85RM/2018 - Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  

pro stavbu „Reko MS Havířov, I. etapa, 10. část“  

 

4356/85RM/2018 - Zřízení služebností ve prospěch společnosti Česká telekomunikační  

infrastruktura a.s. 

 

4357/85RM/2018 - Zřízení věcných  břemen - služebností ve prospěch společnosti  

ČEZ Distribuce, a.s. 

 

4358/85RM/2018 - Zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch společnosti UPC  

Česká republika, s.r.o. 
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4359/85RM/2018 - Úhrada části nákladů spojených se zánikem zástavního práva na pozemku                  

 

4360/85RM/2018 - Předání majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím  

- MŠ Přímá Havířov, MŠ Mládí Havířov, MKS Havířov a SSRZ Havířov  

 

4361/85RM/2018 - Darování movitých věcí příspěvkovým organizacím MŠ Přímá Havířov, 

MŠ Mládí Havířov a SSRZ Havířov 

 

4362/85RM/2018 - Předání majetku k hospodaření, vynětí majetku z hospodaření  

a darování majetku příspěvkové organizaci Městská knihovna Havířov 

 

4363/85RM/2018 - Výsledek veřejné soutěže 

 

4364/85RM/2018 - Vyúčtování hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací  

za rok 2017 

 

4365/85RM/2018 - 1. úprava odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2018 

 

4366/85RM/2018- Návrh úprav rozpočtu III. na rok 2018 – rozpočtová opatření č. 23. – 47.  

 

4367/85RM/2018 - Informativní zpráva o výsledcích veřejnosprávních kontrol  

za 1. čtvrtletí 2018 

 

4368/85RM/2018 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání  

dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů 

 

4369/85RM/2018 - Přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt  

„Havířov v květech 2018“ 

 

4370/85RM/2018 - Udělení souhlasu s přijetím darů příspěvkovými organizacemi zřízenými  

statutárním městem Havířov  

 

4371/85RM/2018 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci – MŠ Balzacova 

 

4372/85RM/2018 - Udělení souhlasu příspěvkovým organizacím se zapojením se do projektu 

vyhlášeného MPSV ČR 

 

4373/85RM/2018 - Jmenování členů konkurzních komisí pro konkurzní řízení na pracovní 

místa ředitelů ZŠ Pujmanové Havířov, ZŠ 1. máje Havířov,  

ZŠ Jarošova Havířov 

 

4374/85RM/2018 - Vyhlášení konkurzního řízení na pracovní místo ředitele  

MŠ Přímá Havířov 

 

4375/85RM/2018- Stanovení platu řediteli ZŠ F. Hrubína Havířov 

 

4376/85RM/2018 - Budoucí financování „Akademie III. věku Havířov 2018-2020“  

 

4377/85RM/2018 - Zapojení neinvestiční rozpočtové rezervy odboru školství a kultury  
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4378/85RM/2018 - Souhlas zřizovatele k vyřazení investičního majetku příspěvkovou  

organizací ZŠ Gen. Svobody Havířov 

 

4379/85RM/2018 - Souhlas s pořízením investičního majetku a technickým zhodnocením  

svěřeného majetku – ZŠ F. Hrubína 

 

4380/85RM/2018 - Souhlas s pořízením investičního majetku a technickým zhodnocením  

svěřeného majetku – ZŠ K. Světlé 

 

4381/85RM/2018 - Souhlas s pořízením investičního majetku a technickým zhodnocením  

svěřeného majetku – ZŠ Moravská 

 

4382/85RM/2018 - Souhlas s pořízením investičního majetku a technickým zhodnocením  

svěřeného majetku – ZŠ a MŠ Na Nábřeží 

 

4383/85RM/2018 - Souhlas s pořízením investičního majetku a technickým zhodnocením  

svěřeného majetku – ZŠ Kpt. Jasioka 

 

4384/85RM/2018 - Souhlas s pořízením investičního majetku a technickým zhodnocením  

svěřeného majetku – ZŠ Mládežnická 

 

4385/85RM/2018 - Pořadí naléhavosti žadatelů o byty v Domech s pečovatelskou službou 

v majetku statutárního města Havířova od 01.05.2018 do 31.10.2018  

a doplnění Pořadníku žadatelů o byty zvláštního určení  - bezbariérové  

byty pro rok 2018 

 

4386/85RM/2018 - VZ/76/OSV/18 – „Rekondičně - ozdravné pobyty osamělých seniorů  

pro rok 2018“ – rozhodnutí o vyloučení a o výběru nejvhodnější nabídky 

 

4387/85RM/2018 - VZ/77/OSV/18 – „Rekondiční pobyty seniorů pro rok 2018“ – rozhodnutí  

o vyloučení a o výběru nejvhodnější nabídky 

 

4388/85RM/2018 - Souhlas s odesláním písemnosti na Moravskoslezský kraj 

 

4389/85RM/2018 - Pořízení automobilů pro Sociální služby města Havířova – zahájení  

zadávacího řízení 

 

4390/85RM/2018 - Zpráva o uplatňování územního plánu Havířov za období  

04/2014 – 04/2018 

 

4391/85RM/2018 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Havířov 

 

4392/85RM/2018 - Silnice I/11 Havířov – Třanovice, záměr projektu – prodloužení  

Dlouhé třídy 

 

4393/85RM/2018 - Stavba č. 5042 Chodník MK Selská - zahájení zadávacího řízení 

 

4394/85RM/2018 - Rozšíření realizace investičních akcí v roce 2018  

 

4395/85RM/2018 - Stavba č. 18013 – „Ledová plocha u VÚH – PD a AD“ - zahájení  

zadávacího řízení 
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4396/85RM/2018 - „Cyklostezka Havířov – Těrlická přehrada – úsek 17. listopadu  

- lesopark“ (číslo stavby 5004) – uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě  

o dílo č. 398/OSRM/2017 

 

4397/85RM/2018 - Návrh na zrušení části usnesení 

                            

4398/85RM/2018 - „Plošná oprava povrchu vozovek v Havířově“ – zrušení zadávacího řízení  

a zahájení nového zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 

 

4399/85RM/2018 - „Dodávka domácích kompostérů a kontejnerů na textil a oděvy  

pro občany města Havířova“ – zahájení zadávacího řízení 

 

4400/85RM/2018 - Informativní zpráva o hromadném očkování psů proti vzteklině v r. 2018  

 

4401/85RM/2018 - Poskytnutí peněžité zápůjčky na výstavbu kanalizační přípojky 

 

4402/85RM/2018 - Svazek měst a obcí okresu Karviná – závěrečný účet za rok 2017 

 

4403/85RM/2018 - ZPŘ/78/OÚR/18 - „Cyklostezka Žermanická a Těrlická přehrada“  

- rozhodnutí o výběru a o uzavření smluv 

 

4404/85RM/2018 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady -  určení auditora pro povinný audit 

společnosti 

 

4405/85RM/2018 - Návrh programu 25. zasedání Zastupitelstva města Havířova, 23.04.2018 
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U S N E S E N Í 
z 85. schůze Rady města Havířova, konané dne 11.04.2018  

 

4322/85RM/2018 - Zvolení ověřovatele 85. schůze RMH, konané dne 11.04.2018____________ 

 

Rada města Havířova 

 

v o l í 

 

jako ověřovatele zápisu o průběhu 85. schůze Rady města Havířova, konané 

dne 11.04.2018 

 

       Ing. Ondřej BARÁNEK  

 

 

4323/85RM/2018 - Zpráva o ověření zápisu z 84. schůze RMH, konané dne 28.03.2018_______  
 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zprávu ověřovatele zápisu ze 84. schůze Rady města Havířova, která se konala 

28.03.2018. 

 

 

4324/85RM/2018 - Schválení pořadu 85. schůze RMH, konané dne 11.04.2018______________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložený pořad 85. schůze Rady města Havířova, konané dne 11.04.2018 dle 

přílohy. 

 

 

4325/85RM/2018 - Kontrola plnění usnesení pro 85. 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: 

 

3836/76RM/2017 VZ/99/OSRM/17 – „Zvyšování kompetencí 

zaměstnanců prostřednictvím 

vzdělávání“ – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 
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4022/80RM/2018 Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene pro stavbu „Reko MS Havířov, I. 

etapa, 6. část“ 

4092/81RM/2018 VZ/538/KP/17 - „Zvyšování kompetencí zaměstnanců 

prostřednictvím vzdělávání - legislativa“ – rozhodnutí  

o výběru nejvhodnější nabídky 

4223/83RM/2018 Souhlas zřizovatele s rozšířením místnosti 

ergoterapeutické dílny na středisku Luna 

4265/84RM/2018 Ukončení pronájmu pozemku parc.č. 606/4, k.ú. 

Bludovice 

 

v y p o u š t í 

 

úkoly: krátkodobé 

 

4091/81RM/2018 Zrušení části usnesení a výpůjčka části nemovitých věcí 

v budově Radnice 

4108/82RM/2018 Upuštění od vymáhání pohledávek 

4146/82RM/2018 OŘ/572/OÚR/17 - „Odkanalizování částí města 

Havířova V. etapa – lokalita Fryštátská a okolí“ - 

rozhodnutí o vyloučení, o výběru a o uzavření smlouvy 

4191/83RM/2018 Ocenění pedagogických pracovníků, žáků a kolektivů – 

schválení peněžitých  

darů 

4194/83RM/2018 Ukončení pronájmu pozemku parc.č. 2469/38,  

k.ú. Šumbark 

4195/83RM/2018 Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene pro stavbu prodloužení plynovodního 

řadu ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. 

4225/83RM/2018 Vyřazení investičního majetku 

4281/84RM/2018 Svěření oprávnění ekonomickému odboru MMH  - 

doplnění 

4291/84RM/2018 Schválení účetních závěrek za rok 2017 městem 

zřízených příspěvkových organizací 

4296/84RM/2018 Přijetí věcného daru 

4297/84RM/2018 Přijetí věcného daru  

 

 

  

4326/85RM/2018 - „Oděvy pro Městskou policii Havířov 2018 – 2021, opakované řízení“  

– přímé zadání___________________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

výjimku z čl. III odst. 4. Zásad zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

statutárním městem Havířov zn. ZS/28/RMH/2016 pro zadání veřejné zakázky 

„Oděvy pro Městskou policii Havířov 2018 – 2021, opakované řízení“ 
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p ř i d ě l u j e 

 

části veřejné zakázky malého rozsahu „Oděvy pro Městskou policii Havířov 

2018 – 2021, opakované řízení“ za podmínek uvedených v příloze č. 1 níže 

uvedeným dodavatelům za níže uvedené jednotkové ceny: 

 

číslo 

zboží 
název zboží dodavatel 

cena 

v Kč 

bez DPH 

za 1 ks 

cena v Kč 

včetně 

DPH 

za 1 ks 

1 
Bunda 

softshellová 

BANNER-SERVIS s.r.o., se 

sídlem  Vaníčkova 22/1, 391 

01 Sezimovo Ústí, IČO: 

26081059 

2 558 3 095 

2 

Zimní bunda a 

kalhoty – 

nepromokavé 

(celkem za 

bundu i 

kalhoty) 

Bartolini s.r.o., se sídlem 

Poděbradova 285/109, 612 00 

Brno - Ponava, IČO: 

28267672 

6 233,92 7 543,04 

z toho za 

bundu: 
4 861,78 5 882,75 

z toho za 

kalhoty: 
1372,14 1 660,29 

3 
Bunda 

reflexní parker 

Bartolini s.r.o., se sídlem 

Poděbradova 285/109, 612 00 

Brno - Ponava, IČO: 

28267672 

4 692,38 5 677,78 

5 

Kalhoty 

dámské 

kraťasy 

Bartolini s.r.o., se sídlem 

Poděbradova 285/109, 612 00 

Brno - Ponava, IČO: 

28267672 

893,20 1 080,78 

6 

Kalhoty 

pánské 

bermudy 

Bartolini s.r.o., se sídlem 

Poděbradova 285/109, 612 00 

Brno - Ponava, IČO: 

28267672 

1 187,34 1 436,68 

7 
Kalhoty letní 

unisex 

Xena Praha s.r.o., se sídlem 

Thunovská 183/18, 118 00 

Praha 1 – Malá Strana, IČO: 

49613791 

680 822,80 

8 
Kalhoty zimní 

unisex 

Xena Praha s.r.o., se sídlem 

Thunovská 183/18, 118 00 

Praha 1 – Malá Strana, IČO: 

49613791 

780 943,80 

10 
Košile dlouhý 

rukáv 

BANNER-SERVIS s.r.o., se 

sídlem  Vaníčkova 22/1, 391 

01 Sezimovo Ústí, IČO: 

26081059 

 

 

316 382,36 
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11 

Košile krátký 

rukáv, bez 

úprav 

BANNER-SERVIS s.r.o., se 

sídlem  Vaníčkova 22/1, 391 

01 Sezimovo Ústí, IČO: 

26081059 

289 349,69 

13 kravata 

BANNER-SERVIS s.r.o., se 

sídlem  Vaníčkova 22/1, 391 

01 Sezimovo Ústí, IČO: 

26081059 

96 116,16 

17 
Rukavice 

zimní unisex 

BANNER-SERVIS s.r.o., se 

sídlem  Vaníčkova 22/1, 391 

01 Sezimovo Ústí, IČO: 

26081059 

526 636,46 

19 
Bunda 

fleecová 

Xena Praha s.r.o., se sídlem 

Thunovská 183/18, 118 00 

Praha 1 – Malá Strana, IČO: 

49613791 

1080 1 306,80 

26 Vesta reflexní 

Xena Praha s.r.o., se sídlem 

Thunovská 183/18, 118 00 

Praha 1 – Malá Strana, IČO: 

49613791 

320 387,20 

 

  

4327/85RM/2018 - JŘBU/152/MP/18 - „Mobilní služebna Městské policie Havířov - JŘBU“  

- rozhodnutí o výběru a o uzavření smlouvy___________________________  

 

Rada města Havířova 

 

r o z h o d l a  
 

1. v zadávacím řízení JŘBU/152/MP/18 - „Mobilní služebna Městské policie  

Havířov - JŘBU“ o výběru dodavatele HYKRO s.r.o., se sídlem Houbařská 

1365/5, 148 00  Praha 4 - Kunratice, IČO: 25764438 

 

2. o uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky JŘBU/152/MP/18  

- „Mobilní služebna Městské policie Havířov - JŘBU“  

- s dodavatelem HYKRO s.r.o., se sídlem Houbařská 1365/5, 148 00  Praha 4 

- Kunratice, IČO: 25764438 

- s nabídkovou cenou 1.338.610,00 Kč včetně DPH  

(1.106.289,26 Kč bez DPH)  

- s termínem dodání nejpozději do 76 kalendářních dní ode dne účinnosti  

smlouvy, a to po marném uplynutí lhůty k podání námitek proti rozhodnutí 

o výběru 

 

p o v ě ř u j e 

 

Mgr. Janu Feberovou, primátorku města podpisem smlouvy  
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u k l á d á 

 

1. odeslat oznámení o výběru a žádost o vzdání se práva podat námitky  

vybranému dodavateli 

       

Z: zástupce vedoucího  

     OPS 

          T: 13. 4. 2018 
2. předložit smlouvu k podpisu    

Z: ředitel MP 

          T: po marném uplynutí  
               lhůty k podání  

     námitek proti  

     rozhodnutí o výběru 

 

 

4328/85RM/2018 - Hodnocení činnosti ředitelů a poskytování odměn ředitelům příspěvkových  

organizací za 2. pololetí roku 2017___________________________________  
 
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, IČO 00601250 (dále jen „MK“), 
- Městské kulturní středisko Havířov, IČO 00317985 (dále jen „MKS“), 
- Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, IČO 00306754  

(dále jen „SSRZ“), 
- Sociální služby města Havířova, IČO 60337 83 (dále jen „SSmH“), 
- SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb,   
IČO 00847470 (dále jen „SANTÉ“), 

- Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace, IČO 75139243  
(dále jen „DSH“),  

za rok 2017 dle přílohy č. 1 
 
2. přehledy činnosti příspěvkových organizací města za 2. pololetí roku 2017 

včetně stanovisek odborů MMH dle přílohy č. 2 a 3 
 

s c h v a l u j e  
 
vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací města - MK, MKS, 
SSRZ, SSmH, Santé a DSH  – za 2. pololetí roku 2017 dle přílohy č. 4 ze 
mzdových prostředků PO 

Z: zástupce vedoucího  

OŠK, 

vedoucí OSV 
T: duben 2018 
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4329/85RM/2018 - Odborná konference „Zelená města – města budoucnosti“ Havířov 2018__ 

 
Rada města Havířova  
 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 
informativní zprávu o tematickém zaměření a termínu konání odborné 
konference „Zelená města – města budoucnosti“ v roce 2018. Konference 
ponese název „Zeleň a doprava v našich sídlech“. Uskuteční se 18.09.2018 
v Kulturním domě Radost Havířov.  

 

4330/85RM/2018 - Souhlas zřizovatele s přijetím daru Domovem 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 

Jaroslava Seiferta 1530/14, Havířov-Město přijetí věcných darů v celkové 

hodnotě 3.000 Kč od dárce G. K., bytem ………………..….. 

 

                    Z: ředitel DsH, p.o. 

           T: duben 2018 

 

 

4331/85RM/2018 - Souhlas zřizovatele s přijetím účelové neinvestiční dotace a s uzavřením  

Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje_______  

 

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, uzavření Smlouvy o poskytnutí 

dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje a následným přijetím účelové 

neinvestiční dotace v celkové výši 31.139.000 Kč z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje určené k financování sociálních služeb v roce 2018 

 

p o v ě ř u j e 

 

ředitele organizace MUDr. Milana Dlábka podpisem smlouvy o poskytnutí 

dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje  

 

                    Z: ředitel DsH, p.o. 

           T: květen 2018 
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4332/85RM/2018 - Souhlas zřizovatele s pořízením dlouhodobého majetku a s použitím  

fondu investic 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 

Jaroslava Seiferta 1530/14, Havířov-Město, zapojení fondu investic ve výši 

70.000 Kč na pořízení nové automatické pračky 

                     Z: ředitel DsH, p.o. 

           T: červen 2018 

 

 

4333/85RM/2018 - Souhlas s přijetím účelové dotace pro příspěvkovou organizaci Sociální 

služby města Havířova a s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace_______  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

přijetí účelové dotace v rámci dotačního Programu na podporu poskytování 

sociálních služeb pro rok 2018 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního 

rozpočtu pro příspěvkovou organizaci Sociální služby města Havířova, 

Přemyslova 1618/12, 736 01  Havířov - Podlesí, IČ: 60337583,  

ve výši 11 765 000 Kč a uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje 

 

p o v ě ř u j e 

 

ředitele příspěvkové organizace Sociální služby města Havířova  

Ing. Milana Černého podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu  

Moravskoslezského kraje 

 

Z: ředitel SSmH 

           T: květen 2018 

 

                                           

4334/85RM/2018 - Souhlas s přijetím příspěvku z Nadačního fondu Teplo na dlani__________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

příspěvkové organizaci Sociální služby města Havířova, IČ: 60337583, přijetí 

příspěvku ve výši 150 000 Kč na částečnou úhradu nákladů spojených 

s pořízením užitkového vozidla s úpravou pro přepravu klientů – seniorů a osob 

s těžkým zdravotním postižením – občanů města Havířova, z rozpočtu 

Nadačního fondu Teplo na dlani  
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p o v ě ř u j e 

 

ředitele příspěvkové organizace Sociální služby města Havířova Ing. Milana 

Černého podpisem Darovací smlouvy  

 

Z: ředitel SSmH 

           T: duben 2018 

 

 

4335/85RM/2018 - Žádost o poskytnutí bezplatného pronájmu___________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

žádost Handicap Sport Clubu Havířov, z.s., IČO: 01260596, o bezplatný 

pronájem Městské sportovní haly, na ul. Astronautů 2, Havířov-Město, 

k pořádání 19. havířovského turnaje v boccie dle přílohy č. 1 

 

s c h v a l u j e 

 

výpůjčku prostor Městské sportovní haly Handicap Sport Clubu Havířov, z.s., 

IČO: 01260596, ke konání 19. havířovského turnaje v boccie ve dnech  

20. - 22. 4. 2018, bez úhrady nákladů souvisejících s užíváním vypůjčených 

prostor 

 

 

4336/85RM/2018 - Informace o výsledku veřejné zakázky malého rozsahu č. VZ/03/VUH/18  

„Výměna stávajících mantinelů ve Víceúčelové hale Havířov“___________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

uzavření smlouvy č. 005/SSRZ/2018 na realizaci veřejné zakázky malého 

rozsahu VZ/03/VUH/18 „Výměna stávajících mantinelů ve Víceúčelové hale 

Havířov“ příspěvkovou organizací Správa sportovních a rekreačních zařízení 

Havířov se společností ICE-TECH CZ, s.r.o., se sídlem Úprkova 803/67,  

500 09, Hradec Králové-Malšovice, IČ: 01786962, dne 06.04.2018 s cenou 

1.445.000,00 Kč bez DPH (1.748.450,00 Kč včetně DPH) 

 

 

4337/85RM/2018 - Žádost o souhlas s užíváním služebního vozidla i k soukromým účelům___  

 

Rada města Havířova 

 

o d k l á d á 

 

rozhodnutí o vydání souhlasu s užíváním služebního vozidla i k soukromým 

účelům ředitelem Správy sportovních a rekreačních zařízení Havířov 
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4338/85RM/2018 - Souhlas s přijetím dotace na rok 2018 z rozpočtu Moravskoslezského kraje 

a s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace___________________________  

 
Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 
přijetí účelové dotace v rámci dotačního Programu na podporu poskytování 

sociálních služeb pro rok 2018 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního 
rozpočtu pro příspěvkovou organizaci SANTÉ – centrum ambulantních a 

pobytových sociálních služeb, ul. Tajovského 1156/1 v Havířově – Podlesí,  

IČ 00847470, ve výši 10 559 000 Kč a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace 
z rozpočtu Moravskoslezského kraje 

 

p o v ě ř u j e 

 
ředitelku organizace Mgr. Stanislavu Goreckou podpisem smlouvy o poskytnutí 

dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje  

 Z: ředitelka Santé 

          T: květen 2018 

 

 

4339/85RM/2018 - VZ/127/MRA/17 – „Oprava hydroizolace 1. PP, budovy  

na ulici Jana Žižky 3, Havířov“ – rozhodnutí o výběru dodavatele________  
 

Rada města Havířova 
 

r o z h o d l a 

 
1. o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu  

VZ/127/MRA/17 - „Oprava hydroizolace 1. PP, budovy na ulici Jana Žižky 
3, Havířov“ společnosti MATOSA PROFISTAV s.r.o., Palackého 689/2, 736 

01 Havířov-Město IČ: 05510775, s nabídkovou cenou ve výši 2 226 931 Kč 
bez DPH (2 560 971 Kč s DPH) 

2. o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky malého rozsahu  
VZ/127/MRA/17 - „Oprava hydroizolace 1. PP,  

budovy na ulici Jana Žižky 3, Havířov“ takto: 
 

2. místo:  GUVAR s.r.o., Havířov-Šumbark, M. Pujmanové 1a,  

736 01, IČ: 26854686, s nabídkovou cenou 3 079 696 Kč bez DPH  
(3 541 650 Kč s DPH) 

 

u k l á d á 

 
společnosti Městská realitní agentura, s.r.o. odeslat oznámení o výběru 

nejvýhodnější nabídky uchazečům o výše uvedenou zakázku a zajistit podpis 
smlouvy 

 

Z: vedoucí EO MRA s.r.o.        
 T: 25.04.2018 
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4340/85RM/2018 - 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 níže uvedeným bytovým jednotkám. V případě, že nájemní smlouva 

nebude uzavřena se žadatelem uvedeným na pořadovém místě č. 1,  

bude nájemní smlouva uzavřena s dalším žadatelem dle níže uvedeného pořadí:  

 

a) Byt č. 10 o velikosti 1+2  na ulici Karvinská 1182/2, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů: 1. ….………….., 2. …………………., 3. …………………   

 

b) Byt č. 11 o velikosti 1+2 na ulici K.V.Raise 1085/2, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů: 1. …………….., 2. …………….., 3. …………………  

 

c) Byt č. 8 o velikosti 1+2 na ulici Lašská 1144/1, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů: 1. ……………….,2. ………….., 3. ………………….. 

 

d) Byt č. 14 o velikosti 1+2 na ulici Emy Destinnové 1166/16,  

Havířov - Šumbark, pořadí žadatelů: 1. …………., 2. ……………… 

 

e) Byt č. 13 o velikosti 1+2  na ulici Mládí 1099/8, Havířov - Šumbark,  

    pořadí žadatelů: 1. ….………….., 2. …………………., 3. …………………   

 

f) Byt č. 11 o velikosti 1+3 na ulici Slovanská 1218/4, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů: 1. ….………….., 2. …………………., 3. …………………   

 

g) Byt č. 1 o velikosti 1+3 na ulici Klidná 778/20, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů: 1. ……………….. 

 

h) Byt č. 12 o velikosti 1+3 na ulici Klidná 698/3, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů: 1. ….………….., 2. …………………., 3. …………………   

 

i) Byt č. 21 o velikosti 1+3 na ulici Jarošova 1194/31b, Havířov - Šumbark,  

   pořadí žadatelů: 1. …………….. 

 

j) Byt č. 26 o velikosti 0+1 na ulici Krajní 1569/2, Havířov - Podlesí,  

   pořadí žadatelů: 1. ….………….., 2. …………………., 3. …………………   

 

k) Byt č. 2 o velikosti 1+1 na ulici náměstí Republiky 570/2, Havířov - Město,  

    pořadí žadatelů: 1. ….………….., 2. …………………., 3. …………………    

 

l) Byt č. 10 o velikosti 0+2 na ulici 17. listopadu 1106/26, Havířov - Podlesí,  

pořadí žadatelů: 1. ….………….., 2. …………………., 3. …………………   

 

m) Byt č. 8 o velikosti 1+2 na ulici Ostrovského 949/24, Havířov - Město  

    pořadí žadatelů: 1. ….………….., 2. …………………., 3. …………………   
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n) Byt č. 8 o velikosti 1+2 na ulici Na Nábřeží 765/123, Havířov - Město,  

    pořadí žadatelů: 1. ….………….., 2. …………………., 3. …………………   

 

o) Byt č. 8 o velikosti 1+2 na ulici Na Nábřeží 751/139,  Havířov - Město,  

    pořadí žadatelů: 1. ….………….., 2. …………………., 3. ………………… 

   

p) Byt č. 11 o velikosti 1+2 na ulici Klidná 791/4,  Havířov - Město,  

    pořadí žadatelů: 1. ….………….., 2. …………………., 3. …………………   

 

q) Byt č. 7 o velikosti 1+2 na ulici Emy Destinnové 1168/1b,   

Havířov - Šumbark, pořadí žadatelů: 1. ….………….., 2. …………………., 

3. …………………   

 

r) Byt č. 7 o velikosti 1+2 na ulici Moravská 427/23,  Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů: 1. ….………….., 2. …………………., 3. …………………   

 

s) Byt č. 9 o velikosti 1+3 na ulici 17. listopadu 1034/19,  Havířov - Město,  

pořadí žadatelů: 1. ….………….., 2. …………………., 3. …………………   

 

t) Byt č. 8 o velikosti 1+3 na ulici Mozartova 1062/5,  Havířov - Město,  

pořadí žadatelů: 1. ….………….., 2. …………………., 3. …………………   

 

u) Byt č. 6 o velikosti 1+3 na ulici Lidická 1176/52a,  Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů: 1. ….………….., 2. …………………., 3. …………………   

 

v) Byt č. 1 o velikosti 1+3 na ulici Heleny Malířové 1154/6,   

Havířov - Šumbark, pořadí žadatelů: 1. ……………….. 

 

w) Byt č. 31 o velikosti 1+3 na ulici Jarošova 1194/31b,  Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů: 1. ………………. 

 

x) Byt č. 20 o velikosti 1+3 na ulici Obránců míru 1193/10,   

Havířov - Šumbark, pořadí žadatelů: 1. ………………. 

 

p o v ě ř u j e 

 

společnost Městská realitní agentura, s.r.o., k uzavření nájemních smluv s výše 

uvedenými žadateli v uvedeném pořadí za předpokladu splnění podmínek 

záměru pronájmu  

                                 Z: vedoucí EO MRA, s.r.o. 

                                                                                    T: 1. 5. 2018 
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4341/85RM/2018 - Prodloužení nájemních smluv k bytům na ul. Tesařská 321/1,  

Havířov-Město___________________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

prodloužení nájemních smluv nájemcům bytů v domě na ul. Tesařská 321/1, 

Havířov-Město, kterým k 30. 4. 2018 končí nájemní smlouva, dle Přílohy č. 1 

 

     

4342/85RM/2018 - Mimořádné přidělení obecního bytu - manž. Marie Balogová  

a Vladimír Balog_________________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

n e s c h v a l u j e 

 

mimořádné přidělení třípokojového nebo čtyřpokojového obecního bytu  

se smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro 

příslušné období v lokalitě Havířov-Šumbark manž. M. B.  

a Vladimíru Balogovi, t.b. ……………………….  

 

     

4343/85RM/2018 - Přidělení konkrétních obecních bytů_________________________________ 
 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 54 o vel. 1+3 se smluvním 

nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné 

období v domě na ul. ………………………. 

manž. Bc. Pavlíně Kajpušové, t.b. ……………………….a  Michalu 

Kajpušovi, t.b. ………………………. pod podmínkou, že: 

- předmětný byt manželé Bc. Pavlína Kajpušová a Michal Kajpuš převezmou  

v době, kdy bude právně volný a ve stávajícím stavu s tím, že jeho opravy 

provedou na své vlastní náklady, a do jednoho měsíce od uzavření nájemní 

smlouvy předloží MRA, s.r.o. zprávu o revizi plynového a elektrického 

zařízení v tomto bytě 

- nájemní smlouva bude se jmenovanými uzavřena v souladu se Zásadami  

pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města 

Havířova ze dne 11.09.2013, ve znění Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3       

 

2. přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 2 o vel. 1+2 se smluvním  

nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné 

období v domě na ul. ………………………. 

p. Gabriele Dzingelové, t.b. ……………………….pod podmínkou, že 

nájemní smlouva bude se jmenovanou uzavřena v souladu se  Zásadami pro 

uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova ze 

dne 11.09.2013, ve  znění Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3       
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3. přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 4 o vel. 1+3 se smluvním  

nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné 

období v domě na ul. ……………………….Ing. Michalu Koniuchovi, t.b. 

……………………….pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se 

jmenovaným uzavřena v souladu se  Zásadami pro uzavírání nájemních 

smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova ze dne 11.09.2013, ve  

znění Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3       

 

4. přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 13 o vel. 1+2 se smluvním 

nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné 

období v domě na ul. ……………………….p. Lucii Halčákové, t.b. 

………………………. pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se 

jmenovanou uzavřena v souladu se  Zásadami pro uzavírání nájemních smluv 

k uvolněným bytům v majetku města Havířova ze dne 11.09.2013, ve  znění 

Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3       

  

5. přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 4 o vel. 1+2 se smluvním  

nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné 

období v domě na ul. ……………………….p. Jakubovi Bednářovi, t.b. 

……………………….pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se 

jmenovaným uzavřena v souladu se  Zásadami pro uzavírání nájemních 

smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova ze dne 11.09.2013, ve  

znění Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3       

 

6. přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 8 o vel. 1+2 se smluvním  

nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné 

období v domě na ul. ……………………….p. Jiřímu Radoňovi ml., t.b. 

……………………….pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se 

jmenovaným uzavřena v souladu se  Zásadami pro uzavírání nájemních 

smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova ze dne 11.09.2013, ve  

znění Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3       

 

n e s c h v a l u j e 

 

7. přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 6 o vel. 1+4 se smluvním  

nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné 

období v domě na ul. ………………………. p. Jaroslavu Cieplikovi, t.b. 

………………………. 

 

    

4344/85RM/2018 - 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. Robina Mališe, trvale bytem ………………………. 

k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 15, vel. 1+2 v domě  

na ul. ……………………., jehož nájemcem je jeho matka p. Jana Mališová    
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2. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, přistoupení p. Bohdany Chlebkové, trvale bytem  

……………………….k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 7, vel. 1+3 v domě 

na ul. ………………………., jehož nájemkyní je její dcera p. Lucie 

Chlebková    

 

3. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský  

zákoník, přistoupení p. Klaudie Konvičkové, trvale bytem 

………………………. k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 7, vel. 1+3 

v domě na ul. ………………………., jehož nájemkyní je její matka p. Karin 

Konvičková pod podmínkou, že před uzavřením Dohody o vzniku 

společného nájmu bytu - přistoupení ke smlouvě obě jmenované předloží  

doklad o způsobu řešení pohledávek vůči městu Havířov  

 

     

4345/85RM/2018 - Uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu – Václava Slavíčková___  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 67 o vel. 0+1 se smluvním  

nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné 

období v domě na ul. ………………………. s paní Václavou Slavíčkovou,  

t.b. ………………………. pod podmínkou, že: 

- před uzavřením nájemní smlouvy jmenovaná předloží doklad o způsobu řešení 

 pohledávek vůči městu Havířov 

- nájemní smlouva bude se jmenovanou uzavřena v souladu se Zásadami  

pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova 

ze dne 11.09.2013, ve znění Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 s tím, že nájemné bude 

hrazeno měsíčně  

 

    

4346/85RM/2018 - Uzavření nájemních smluv k 3 konkrétním obecním bytům s klienty  

sociálního programu Prevence bezdomovectví v Havířově realizovaného 

Armádou spásy v České republice, z.s._______________________________      
 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a  v ě d o m í  

 

zápis Poradního sboru ze dne 09.03.2018, jehož obsahem je návrh na uzavření 

nájemních smluv k obecním bytům s klienty zařazenými do sociálního 

programu Prevence bezdomovectví v Havířově realizovaného Armádou spásy 

v České republice, z.s. v souladu se Smlouvou o spolupráci č. 883/OSV/2015  

 

s c h v a l u j e 

 

v souladu s čl. VII, bodem 1 Smlouvy o spolupráci č. 883/OSV/2015 uzavření 

nájemních smluv k obecním bytům vyčleněným v rámci sociálního programu 

následovně:  
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1. k bytu č. 2 o vel. 1+4 v domě na ul. ………………………. 

s p. Kristínou  Bednářovou, t.b. ………………………. pod podmínkou, že 

nájemní smlouva bude se jmenovanou uzavřena v souladu se  Zásadami pro 

uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova  

ze dne 11.09.2013, ve znění Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3        

    

2. k bytu č. 58 o vel. 0+1 v domě na ul. ………………………. 

s p. Radomírem Výletou,  t.b. ………………………. pod podmínkou, že: 

- před uzavřením nájemní smlouvy jmenovaný předloží doklad o způsobu  

řešení pohledávek vůči městu Havířov 

- nájemní smlouva bude s panem R. Výletou uzavřena v souladu  

se  Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku 

města Havířova ze dne 11.09.2013, ve znění Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3        

 

3. k bytu č. 2 o vel. 0+1 v domě na ul. ………………………. 

s p. Ondřejem Zlesákem, t.b………………………. pod podmínkou, že 

nájemní smlouva bude se  jmenovaným uzavřena v souladu se  Zásadami pro 

uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova ze 

dne 11.09.2013, ve znění Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3        

 

   

4347/85RM/2018 - Prodej pozemku parc.č. 1714/76 a části pozemku parc.č. 1714/5,  

k.ú. Prostřední Suchá_____________________________________________ 
 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit 

prodej pozemku parc.č. 1714/76, ostatní plocha o výměře 192 m
2
 a části 

pozemku parc.č. 1714/5, nově dle geometrického plánu označenou jako parc.č. 

1714/199, o výměře 182 m
2
, k.ú. Prostřední Suchá, manželům Janu Bajerovi a 

Soni Bajerové, ………………………., za účelem zahrady u rodinného domu, 

za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 350,00 Kč/m
2
, tj. 130.900,00 Kč  

+ 1.900,00 Kč za zpracování znaleckého posudku, celkem 132.800,00 Kč  

+ výše DPH platné ke dni povinnosti přiznat daň 

 

 

4348/85RM/2018 - Smluvní vztahy v rámci vypořádání dokončené stavby „Parkoviště  

v lokalitě ul. P. Bezruče a F. Hrubína“_______________________________                

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit 

v rámci vypořádání stavby č. 9051 „Parkoviště v lokalitě ul. P. Bezruče  

a F. Hrubína“  
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1. výkup pozemku k.ú. Bludovice, parc. č. 511/123 ostatní plocha, ostatní  

komunikace o výměře 6 m
2
, ve vlastnictví společnosti  RESIDOMO, s.r.o. 

se sídlem Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava,  

IČO: 052 53 268, zastavěného stavbou chodníku v majetku města, přičemž 

kupní cena je sjednána dohodou ve výši 500,00 Kč/m
2
, tj. za výměru 6 m

2 

celkem 3.000,00 Kč   

2. přijetí daru pozemků k.ú. Bludovice, parc. č.  511/120 ostatní plocha, ostatní  

Komunikace o  výměře 200 m
2
, parc. č. 511/121 ostatní plocha, zeleň  

o  výměře 160 m
2
 a parc. č. 511/122 ostatní plocha, ostatní komunikace  

o výměře 5 m
2
, v majetku Moravskoslezského kraje, 28. října 2771/117, 

Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 708 90 692, s nimiž hospodaří Gymnázium, 

Havířov-Podlesí, příspěvková organizace, Studentská 1198/11, Havířov- 

Podlesí,  IČO: 623 31 582 do majetku města s tím, že město vyhradí na 

pozemcích zastavěných stavbou parkoviště dvě nově vybudovaná parkovací 

místa pro potřeby gymnázia a to bezúplatně, s vymezením pro pracovní dny a 

po dobu provozu školy             

 

 

4349/85RM/2018 - Nabídka na odkoupení pozemku parc.č. 2380/3, k.ú. Dolní Suchá_________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit  

odkoupení pozemku parc.č. 2380/3, ost. plocha, neplodná půda o výměře  

671 m
2
, kat. území Dolní Suchá od vlastníka: společnosti Asental Land, s.r.o., 

se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, IČO: 27769143  

za smluvní kupní cenu ve výši 33.550,00 Kč (tj. 50,00 Kč/m
2
) + výše DPH 

platné ke dni povinnosti přiznat daň 

 

 

4350/85RM/2018 - Záměr pronájmu pozemku parc. č. 3733/1 a parc. č. 3733/2 ,  

k.ú. Havířov-město a souhlas vlastníka pozemku se změnou doby užívání 

stavby na pozemku_______________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

o d k l á d á 

 

rozhodnutí o záměru  pronájmu pozemku parc.č. 3733/1 , ost. plocha, 

manipulační plocha o  výměře 1 481 m
2 

a pozemku parc.č. 3733/2, zast. plocha 

o výměře  131 m
2
, kat. území Havířov-město 
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4351/85RM/2018 - Nájem pozemku pro účely realizace stavby „1. etapa cyklostezek  

– stavba 1./01 Havířov-Žermanická přehrada“- SO 115_________________      

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e  

 

pro účely realizace stavby č. 4002 „1. etapa cyklostezek – stavba 1. /01 Havířov 

– Žermanická přehrada“- SO 115, nájem části pozemku k. ú. Bludovice, parc. č. 

1040/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, v rozsahu 368 m
2
, včetně práva 

provést  stavbu pro stavebníka – nájemce statutární město Havířov s tím, že 

vlastník pozemku – pronajímatel ČR – Státní pozemkový úřad, Husinecká 

1024/11a,  130 00 Praha – Žižkov, zastoupený Krajským pozemkovým úřadem 

pro Moravskoslezský kraj, Libušina 502/5, 702 00 Ostrava 2, IČO: 013 12 774 

pronajímá pozemek od 1. 5. 2018 na dobu neurčitou, přičemž výše nájmu je 

stanovena dle platného cenového výměru MF – ČR ve výši 40,00 Kč/m
2
/rok, tj. 

při výměře 368 m
2
 celkem 14.720,00 Kč/rok    

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy 

                                                                                                                     

                                                                                                                    Z: vedoucí EO               

                                                                                                                    T: 31.05.2018  

 

  

4352/85RM/2018 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Odkanalizování Havířova,  

části města Prostřední Suchá, lokalita ul. Fryštátská a okolí“____________             

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e  

 

pro účely realizace stavby „Odkanalizování Havířova, části města Prostřední 

Suchá, lokalita ul. Fryštátská a okolí“  

          

1. výpůjčku části pozemku k.ú. Prostřední Suchá, parc. č. 1742/1 o výměře  

28 m
2
, ve vlastnictví půjčitele Zdeňka Velčického, bytem 

………………………. s tím, že půjčitel požaduje provést na náklady  města 

přeložku vodovodní přípojky a přípojky NN, se zajištěním  náhradního zdroje 

po dobu výstavby pro zahrady na vedlejších pozemcích v lokalitě, parc. č. 

1742/4, 1742/5, 1742/6 a 1742/1, k.ú. Prostřední Suchá, s dobou výpůjčky od 

zahájení stavebních prací, do doby vypořádání zastavěné části pozemku   

 

2. zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu  

oprávněného,   statutárního města Havířova, vstupovat a vjíždět na pozemek, 

umístit, provozovat a případně odstranit splaškovou kanalizaci na části 

pozemku  v k.ú. Prostřední Suchá,  parc. č. 1742/1           v rozsahu cca 28 

m
2
, dle zaměření dokončené stavby, ve vlastnictví povinného Zdeňka 

Velčického, bytem ………………………., s tím, že věcné břemeno je 
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ohodnoceno částkou 125,00 Kč/m
2 

dle GP a 500,00 Kč/1ks kanalizační 

šachtice umístěné na pozemku 

 

p o v ě ř u j e    

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv  

k bodu 1. a 2.                                                                                        

                                                                                                              Z: vedoucí EO  

                                                                                                              T: ke stavebnímu  

řízení 

 

 

4353/85RM/2018 - Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  

pro stavbu „REKO MS Havířov, Šumbark, 3. část“____________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

- výpůjčku částí pozemků v majetku města a to parc.č. 290, 291, 295, 296, 300,  

301, 305, 306, 310/1, 311, 315, 316, 320, 321, 331, 332, 336, 349/1, 350, 356, 

365/1, k.ú. Šumbark (dále jen „pozemky“) o výměře cca 3.025,23 m2, na dobu 

od zahájení stavby do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, 

maximálně na dobu 24 měsíců  

- budoucí zřízení věcného břemene k částem pozemků za jednorázovou úhradu  

za zřízení věcného břemene dle ceníku, tj. ve výši 200,00 Kč/m
2 

+ DPH dle 

geometrického plánu, minimálně však 10.000,00 Kč + DPH, na dobu 

neurčitou ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., se sídlem:  

Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 272 95 567, za účelem 

rekonstrukce a výměny plynovodu a plynovodních přípojek v rámci stavby 

„REKO MS Havířov, Šumbark, 3. část“ 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  

o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  

 

                                                                                             Z: vedoucí EO 

                                                                                             T: 30.09.2018 

 

 

4354/85RM/2018 - Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  

pro stavbu „Reko MS Havířov, I. etapa, 8. část“_______________________      

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

- výpůjčku částí pozemků v majetku města a to parc.č. 1964/1, 1965/1, 1965/2,  

1965/4, 1970/1, 1974, 2020/1, 2024, 2027/1, 2077/1, 2083/1, 2090, k.ú. 

Havířov - město (dále jen „pozemky“) o výměře cca 1.615 m2, na dobu od 
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zahájení stavby do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, 

maximálně na dobu 24 měsíců  

- budoucí zřízení věcného břemene k částem pozemků za jednorázovou úhradu  

za zřízení věcného břemene dle ceníku, tj. ve výši 200,00 Kč/m
2 

+ DPH dle 

geometrického plánu, minimálně však 10.000,00 Kč + DPH, na dobu 

neurčitou ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., se sídlem:  

Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 272 95 567, za účelem 

rekonstrukce a výměny plynovodu a plynovodních přípojek v rámci stavby 

„Reko MS Havířov, I. etapa 8. část“ 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  

o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  

 

                                                                                             Z: vedoucí EO 

                                                                                             T: 30.09.2018 

 

 

4355/85RM/2018 - Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  

pro stavbu „Reko MS Havířov, I. etapa, 10. část“______________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

- výpůjčku částí pozemků v majetku města a to parc.č. 2077/3, 2090, 2126,  

2128, 2134, 2148, 2149, 2153, 2077/1, 2157, 2161, 2162, 2164/1, 2167, 2168, 

2173/1, 2077/2, k.ú. Havířov - město (dále jen „pozemky“) o výměře cca 

1.481 m2, na dobu od zahájení stavby do doby uzavření smlouvy o zřízení 

věcného břemene, maximálně na dobu 24 měsíců  

 

- budoucí zřízení věcného břemene k částem pozemků za jednorázovou úhradu  

za zřízení věcného břemene dle ceníku, tj. ve výši 200,00 Kč/m
2 

+ DPH dle 

geometrického plánu, minimálně však 10.000,00 Kč + DPH, na dobu 

neurčitou ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., se sídlem:  

Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 272 95 567, za účelem 

rekonstrukce a výměny plynovodu a plynovodních přípojek v rámci stavby 

„Reko MS Havířov, I. etapa 10. část“ 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  

o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  

 

                                                                                             Z: vedoucí EO 

                                                                                             T: 30.09.2018 
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4356/85RM/2018 - Zřízení služebností ve prospěch společnosti Česká telekomunikační  

infrastruktura a.s.________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. zřízení služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č. 2996/6,  

k.ú. Bludovice spočívající v zřízení, umístění, provozování, udržování  

a opravování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě 

(dvě trubky HDPE40 s optickými kabely umístěnými v mikrotrubičkách  

a metalický kabel ve vrapované PE chráničce) v rámci stavby„ 16010 – 

036884 0286/16 OC Rotunda Havířov MK“ za jednorázovou úhradu  

10. 000,00 Kč + DPH, o výměře 5,46  m
2
 dle GP č. 4300 - 122/2017 ze dne 

18.12.2017, na dobu neurčitou  

2. zřízení služebnosti k pozemkům v majetku města a to parc.č. 1/73, 247,  

2736/5, 2737/1, 2738/2, 2759/5, 2759/26, k.ú. Dolní Suchá spočívající 

v zřízení, umístění, provozování, udržování a opravování podzemního 

komunikačního vedení veřejné komunikační sítě (dvě trubky HDPE40 

s optickým kabelem) v rámci stavby„ 11010 – 064168 0513 – 16 Interoute 

(7) Závodní HAVI_OK“ za jednorázovou úhradu 42.176,00 Kč + DPH,  

o výměře 210,88 m
2
 dle GP č. 1324 - 733/2017 ze dne 05.12.2017, na dobu 

neurčitou ve prospěch oprávněné společnosti - Česká telekomunikační 

infrastruktura a.s., se sídlem: Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3,  

IČO: 040 84 063 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv  

o zřízení služebnosti 

                                                                                             Z: vedoucí EO 

                                                                                             T: 30.09.2018 

 

 

4357/85RM/2018 - Zřízení věcných  břemen - služebností ve prospěch společnosti  

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. 1087/7, k.ú. Bludovice spočívající v zřízení, umístění, 

provozování, opravování a udržování energetického zařízení distribuční 

elektrizační soustavy zemního  vedení NN 0,4 kV , č. IV – 12 – 8012772/01  

za jednorázovou úhradu 10.000,00 Kč + DPH, o výměře 11,20 m
2
 dle GP č. 

4279 – 344/2017 ze dne 15.02.2018 na dobu neurčitou  

2. zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemkům v majetku 

města a to parc.č. 2592/1, 2592/2, 2592/8, k.ú. Bludovice spočívající 

v zřízení, umístění, provozování,        opravování a udržování energetického 

zařízení distribuční elektrizační soustavy podzemního  vedení NN , č. EP – 
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12 – 8002910  za jednorázovou úhradu 10.000,00 Kč + DPH, o výměře 

4,06 m
2
 dle GP č. 4315 - 35/2016 ze dne 05.02.2018 na dobu neurčitou  

ve prospěch oprávněné společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem: Děčín, 

Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO : 247 29 035 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv  

o zřízení věcného břemene - služebnosti 

     

                                                                                             Z: vedoucí EO 

                                                                                             T: 30.09.2018 

 

 

4358/85RM/2018 - Zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch společnosti UPC  

Česká republika, s.r.o._____________________________________________ 

 

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. 

119, 126/1, 241, k.ú. Havířov - město spočívající ve zřízení, umístění, 

provozování komunikačního vedení veřejné komunikační sítě, vstupování na 

služebné pozemky při provádění   oprav, úprav,  revizí a údržby komunikačního 

vedení, včetně   jeho  součástí a příslušenství za jednorázovou úhradu 10.000,00 

Kč + DPH, o výměře 33,66 m
2
 dle GP č. 2174 – 758/2017 ze dne 17.11.2017, 

na dobu neurčitou ve prospěch oprávněné společnosti UPC Česká republika, 

s.r.o., se sídlem: Praha 4 – Nusle, Závišova 502/5, PSČ 140 00,  

IČO: 005 62 262  

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  

o zřízení služebnosti inženýrské sítě 

                                                                                             Z: vedoucí EO 

                                                                                            T: 30.09.2018 

 

  

4359/85RM/2018 - Úhrada části nákladů spojených se zánikem zástavního práva na pozemku                  

 

Rada města Havířova  

 

o d k l á d á  

 

rozhodnutí o úhradě 50% nákladů správního poplatku, který uhradili ve výši 

2.000,00 Kč, manželé Roman Skácel, ………… a Andrea Skácelová,…………. 
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4360/85RM/2018 - Předání majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím  

– MŠ Přímá Havířov, MŠ Mládí Havířov, MKS Havířov a SSRZ Havířov_  

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e     

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit předání majetku k hospodaření dle § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů,  

a to: 

1. technického zhodnocení majetku pořízeného v rámci investiční akce  

číslo 17039 – Nucené větrání s rekuperací odpadního tepla MŠ Přímá, 

Havířov v celkové účetní ceně 580.903,52 Kč příspěvkové organizaci 

Mateřská škola Havířov-Podlesí Přímá 8/1333, příspěvková organizace,  

IČO: 70958246 

2. technické zhodnocení majetku pořízeného v rámci investiční akce  

číslo 17040 -  Nucené větrání s rekuperací odpadního tepla na MŠ Mládí, 

Havířov v celkové účetní ceně 599.149,02 Kč příspěvkové organizaci 

Mateřská škola Havířov-Šumbark Mládí 23/1147, IČO: 61988596 

3. technické zhodnocení majetku pořízeného v rámci investiční akce  

číslo 17031 – Rekonstrukce střechy SD RENETA v celkové účetní ceně 

3.104.367,71 Kč příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko Havířov, 

IČO: 00317985 

4. technického zhodnocení majetku pořízeného v rámci investiční akce  

číslo 10024 – Modernizace Městské sportovní haly Havířov (II. etapa, 2. 

část) v celkové účetní ceně 10.751.752,84 Kč a technického zhodnocení 

pořízeného ze strany příspěvkové organizace, a to rekonstrukce šaten 

budovy Městské sportovní haly v celkové účetní ceně 277.114,20 Kč 

příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, 

IČO: 00306754 

5. úplné znění přílohy č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská 

škola Havířov-Podlesí Přímá 8/1333, příspěvková organizace,  

IČO: 70958246, ve znění přílohy č. 1 tohoto materiálu 

6. úplné znění přílohy č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská  

škola Havířov-Šumbark Mládí 23/1147, IČO: 61988596, ve znění přílohy  

č. 2 tohoto materiálu 

7. úplné znění přílohy č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Městské  

kulturní středisko Havířov, IČO: 00317985, ve znění přílohy č. 3 tohoto 

materiálu 

8. úplné znění přílohy č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace  

Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, IČO: 00306754, ve znění 

přílohy č. 4 tohoto materiálu 

uložit odboru právních služeb vyhotovit dodatky zřizovacích listin 

příspěvkových organizací Mateřská škola Havířov-Podlesí Přímá 8/1333, 

příspěvková organizace, Mateřská škola Havířov-Šumbark Mládí 23/1147, 

Městské kulturní středisko Havířov a Správa sportovních a rekreačních zařízení 

Havířov, v souladu s tímto usnesením 
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4361/85RM/2018 - Darování movitých věcí příspěvkovým organizacím MŠ Přímá Havířov, 

MŠ Mládí Havířov a SSRZ Havířov_________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e     

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit  

darování movitých věcí příspěvkovým organizacím, a to:  

1. 5 ks vzduchotechnických jednotek, inv. čísla 000000072248 –  

000000072252 v celkové účetní hodnotě 485.694,00 Kč, pořízené v rámci 

investiční akce 17039 – Nucené větrání s rekuperací odpadního tepla  

MŠ Přímá, Havířov, Mateřské škole Havířov-Podlesí Přímá 8/1333, 

příspěvková organizace, IČO: 70958246    

2. 6 ks vzduchotechnických jednotek, inv. čísla 000000072254 –  

000000072259 v celkové účetní hodnotě 582.832,80 Kč, pořízené v rámci 

investiční akce 17040 Nucené větrání s rekuperací odpadního tepla  

MŠ Mládí, Havířov, Mateřské škole Havířov-Šumbark Mládí 23/1147,  

IČO: 61988596 

3. vzduchotechnickou jednotku, inv. číslo 000000072426 v účetní hodnotě  

1.257.862,40 Kč, vzduchotechnickou jednotku, inv. číslo 000000072427 

v účetní hodnotě 281.427,61 Kč, vzduchotechnickou jednotku, inv.  

číslo 000000072428 v účetní hodnotě 277.142,03 Kč, vzduchotechnickou 

jednotku, inv. číslo 000000072429 v účetní hodnotě 20.503,75 Kč, 

vzduchotechnickou jednotku, inv. číslo 000000072430 v účetní hodnotě 

21.984,80 Kč, vzduchotechnickou jednotku, inv. číslo 000000072431 

v účetní hodnotě 30.816,28 Kč, pořízených v rámci investiční akce  

10024 – Modernizace Městské sportovní haly Havířov II. etapa, 2. část, 

příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, 

IČO: 00306754 

 

  

4362/85RM/2018 - Předání majetku k hospodaření, vynětí majetku z hospodaření  

a darování majetku příspěvkové organizaci Městská knihovna Havířov___ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e     

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit 

1. předání majetku k hospodaření dle § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000  

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů, příspěvkové organizaci Městská knihovna Havířov,  

736 01  Havířov-Město, Svornosti 86/2, budova G, IČO: 00601250,  

a to projektové dokumentace k technickému zhodnocení budovy knihovny 

na ul. Gen. Svobody 53, Havířov-Šumbark – zateplení stropu půdy v účetní 

ceně 7.000,00 Kč 

2. vynětí majetku z hospodaření dle § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů, příspěvkové organizace Městská knihovna Havířov,  

736 01  Havířov-Město, Svornosti 86/2, budova G, IČO: 00601250, 
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a vypuštění tohoto majetku z části 2. zřizovací listiny Majetek movitý a 

majetek nehmotný, a to majetku dle přílohy č. 1 pořízeného v rámci 

investiční akce 8041 – „Rekonstrukce křídla G budovy Magistrátu města 

Havířova“ v účetní ceně 10.812.987,25 Kč  

3. darování movitých věcí příspěvkové organizaci Městská knihovna Havířov,  

736 01  Havířov-Město, Svornosti 86/2, budova G, IČO: 00601250,  

a to majetku dle přílohy č. 1 pořízeného v rámci investiční akce 8041 – 

„Rekonstrukce křídla G budovy Magistrátu města Havířova“ v účetní ceně 

10.812.987,25 Kč 

4. úplné znění přílohy č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Městská  

knihovna Havířov, 736 01  Havířov-Město, Svornosti 86/2, budova G,  

IČO: 00601250, ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu 

uložit odboru právních služeb vyhotovit dodatek zřizovací listiny příspěvkové 

organizace Městská knihovna Havířov, 736 01  Havířov-Město, Svornosti 86/2, 

budova G, IČO: 00601250 v souladu s tímto usnesením 

 

 

4363/85RM/2018 - Výsledek veřejné soutěže__________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

nabídku do veřejné soutěže p. č.  3/EO/2018  na pronájem části nemovité  

věci – garáže o výměře 15 m
2
 v suterénu obytného domu  

ul. Marie Pujmanové 1113/6, Havířov-Šumbark, kterou podala  

paní Sylvie Sudová 

 

s c h v a l u j e 

 

uzavření nájemní smlouvy na část nemovité věci – garáž o výměře 15 m
2 

v suterénu obytného domu ul. Marie Pujmanové 1113/6, Havířov-Šumbark,  

s p. Sylvií Sudovou, bytem……………………………., 

 za podmínek: 

- nájemné 751,00 Kč/m
2
/rok, vč. DPH  

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou  

- platba nájmu a záloh za služby měsíčně 

- účel: garážování osobního vozidla 

 

 

4364/85RM/2018 - Vyúčtování hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací  

za rok 2017______________________________________________________ 

 

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: 
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1. výsledky hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací  

za rok 2017, dle důvodové zprávy a příloh,  

 

2. rozdělení výsledků hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací  

za rok 2017 do fondů odměn a do rezervních fondů, dle důvodové zprávy  

a příloh 

 

u k l á d á  

 

všem městem zřízeným příspěvkovým organizacím zapracovat veškeré úkony 

vyplývající z rozdělení výsledků hospodaření za rok 2017 do účetních výkazů 

za období leden – červen 2018 

 

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

vyúčtování hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za rok 

2017, dle důvodové zprávy a příloh. 

 

 

4365/85RM/2018 - 1. úprava odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2018_______ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. úpravu odpisových plánů na rok 2018 příspěvkových organizací zřízených 

městem Havířovem, dle příloh materiálu, kdy celková výše odpisů po této 

úpravě činí 46 212 952,21 Kč. 

 

 

4366/85RM/2018- Návrh úprav rozpočtu III. na rok 2018 – rozpočtová opatření č. 23. – 47.___  

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova 

schválit 

a) rozpočtová opatření č. 23. – 47., dle důvodové zprávy 

b) na základě rozpočtových opatření č. 19. – 47. tyto nové závazné  

ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2018: 

I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4) 2 103 293,01 tis. Kč 

z toho: tř. 1 - daňové příjmy 1 052 618,35 tis. Kč 

 

tř. 2 - nedaňové příjmy 27 041,77 tis. Kč 

 

tř. 3 - kapitálové příjmy 2 450,00 tis. Kč 

 

tř. 4 - přijaté transfery 1 021 182,89 tis. Kč 

    II. Výdaje celkem (a> + b>) 2 288 409,36 tis. Kč 

a) výdaje organizačních jednotek MMH 1 955 334,26 tis. Kč 

z toho: odbor životního prostředí 1 028,82 tis. Kč 
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odbor školství a kultury 22 061,00 tis. Kč 

 

odbor územního rozvoje 476 358,24 tis. Kč 

 

odbor organizační 255 282,89 tis. Kč 

 

odbor sociálních věcí 7 325,14 tis. Kč 

 

odbor komunálních služeb 296 135,11 tis. Kč 

 

Městská policie Havířov 91 212,75 tis. Kč 

 

ekonomický odbor 781 588,66 tis. Kč 

 

odbor kancelář primátora 24 341,65 tis. Kč 

b) příspěvky organizacím 333 075,10 tis. Kč 

z toho: MŠ Balzacova 1 959,80 tis. Kč 

 

MŠ "U kamarádů" (Čelakovského) 1 083,33 tis. Kč 

 

MŠ ČSA 1 055,36 tis. Kč 

 

MŠ E. Holuba 1 073,20 tis. Kč 

 

MŠ Horymírova 1 062,60 tis. Kč 

 

MŠ Lípová 1 455,80 tis. Kč 

 

MŠ Mládí 1 223,08 tis. Kč 

 

MŠ Moravská 1 953,00 tis. Kč 

 

MŠ Okružní 1 142,67 tis. Kč 

 

MŠ Petřvaldská 2 699,10 tis. Kč 

 

MŠ Přímá 1 164,41 tis. Kč 

 

MŠ Puškinova 1 090,20 tis. Kč 

 

MŠ Radniční 1 939,00 tis. Kč 

 

MŠ Resslova 0,00 tis. Kč 

 

MŠ Sukova 874,00 tis. Kč 

 

MŠ Švabinského 855,59 tis. Kč 

 

MŠ U Jeslí 1 085,41 tis. Kč 

 

MŠ U Stromovky 1 011,00 tis. Kč 

 

MŠ U Topolů 703,50 tis. Kč 

 

ZŠ 1. Máje 3 983,25 tis. Kč 

 

ZŠ F. Hrubína 5 023,75 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Frýdecká 3 460,10 tis. Kč 

 

ZŠ Gen. Svobody 4 002,93 tis. Kč 

 

ZŠ Gorkého 3 857,54 tis. Kč 

 

ZŠ Jarošova 3 370,57 tis. Kč 

 

ZŠ K. Světlé 5 918,77 tis. Kč 

 

ZŠ Kpt. Jasioka 5 655,01 tis. Kč 

 

ZŠ M. Kudeříkové 4 322,60 tis. Kč 

 

ZŠ M. Pujmanové 3 887,36 tis. Kč 

 

ZŠ Mládežnická 7 528,15 tis. Kč 

 

ZŠ Moravská 8 695,77 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Na Nábřeží 9 873,19 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Selská 924,00 tis. Kč 

 

ZŠ Školní 3 287,19 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Zelená 1 052,00 tis. Kč 

 

ZŠ Žákovská 6 475,27 tis. Kč 

 

ASTERIX - středisko volného času 

Havířov 

2 909,30 tis. Kč 

 

Domov seniorů Havířov 27 000,00 tis. Kč 
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Městská knihovna Havířov 23 170,00 tis. Kč 

 

Městské kulturní středisko Havířov 40 727,70 tis. Kč 

 

SANTÉ - centrum ambulantních a 

pobytových sociálních služeb Havířov 
10 299,00 tis. Kč 

 

Sociální služby města Havířova 44 831,00 tis. Kč 

 

Správa sportovních a rekreačních zařízení 

Havířov 

35 089,60 tis. Kč 

 

Ostatní dotace a dary 44 300,00 tis. Kč 

    III. Financování celkem +185 116,35 tis. Kč 

z toho: dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 0,00 tis. Kč 

 

splátky jistin úvěrů -105 000,00 tis. Kč 

 

změna stavu na bankovních účtech +290 116,35 tis. Kč 

 

 

4367/85RM/2018 - Informativní zpráva o výsledcích veřejnosprávních kontrol  

za 1. čtvrtletí 2018________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

informativní zprávu o výsledcích veřejnosprávních kontrol provedených  

v 1. čtvrtletí roku 2018 dle přílohy č. 1. 

 

 

4368/85RM/2018 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání  

dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

informativní zprávu o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací 

z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů ke dni 04.04.2018 dle příloh 

 

 

4369/85RM/2018 - Přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt  

„Havířov v květech 2018“__________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s o u h l a s í 

 

s přijetím dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 200 000 Kč  

na realizaci projektu s názvem „Havířov v květech 2018“ 
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p o v ě ř u j e 

 

primátorku statutárního města Havířova podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace 

z rozpočtu Moravskoslezského kraje 

 

Z: vedoucí OKP 

T: 30.04.2018 

 

 

4370/85RM/2018 - Udělení souhlasu s přijetím darů příspěvkovými organizacemi zřízenými  

statutárním městem Havířov_______________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s ouh l as í  

 

s přijetím darů příspěvkovou organizací města: 

 

1. Základní škola Havířov- Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná  

(IČO: 48805513) 

 

- peněžitý dar ve výši 5 000 Kč od společnosti ANSA Knihy s.r.o.,  

Pod Šternberkem 306, 763 02 Zlín 4, IČO: 27670899 – organizace školní 

akademie k 35. výročí založení školy, 

 

- peněžitý dar ve výši 2 000 Kč od společnosti BEA-INTEROBCHOD,  

spol. s.r.o., Řadová 1119, 735 14 Orlová-Poruba, IČO: 49607553 - 

organizace školní akademie k 35. výročí založení školy, 

 

- peněžitý dar ve výši 5 000 Kč od pana Romana Svrška, …………….. 

IČO: 74251147 - organizace školní akademie k 35. výročí založení školy, 

 

- peněžitý dar ve výši 2 000 Kč od společnosti TANA school s.r.o.,  

Dlouhá 564/1, 735 42 Horní Těrlicko, IČO: 03035298 - organizace školní 

akademie k 35. výročí založení školy, 

 

- věcný dar ve výši 1 000 Kč od společnosti Rec 21 s.r.o., Kolejní 3311/3,  

702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO: 47985798 – spotřební materiál  

na zajištění školní akademie 

 

2. Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná  

(IČO: 62331221) 

 

- peněžitý dar ve výši 5 000 Kč od manželů Gvuzdových,  

……………………– pořádání školní akademie k 60. výročí založení školy 
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4371/85RM/2018 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci – MŠ Balzacova____________ 

 

Rada města Havířova 

 

s o u h l a s í 

 

s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města Mateřská škola 

Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190 (IČO: 61988685) 

 

poskytovatel dotace:  Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o  

název programu:   Společně 2018 

název projektu:    Radost z pohybu – hurá na hory! 

požadovaná výše dotace:  90 000 Kč 

spolufinancování:                      bez spoluúčasti  

 

  

4372/85RM/2018 - Udělení souhlasu příspěvkovým organizacím se zapojením se do projektu 

vyhlášeného MPSV ČR____________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s o u h l a s í 

  

1. se zapojením níže uvedených příspěvkových organizací na pozici partnera  

s finančním příspěvkem do projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem 

ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském 

kraji“, kde žadatelem o finanční podporu, v rámci Operačního programu 

potravinové a materiální pomoci, výzvy číslo 30_18_008 je Moravskoslezský 

kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692  

 

 

Mateřská škola Havířov-Šumbark Okružní 1a/1070,  

příspěvková organizace (IČO:70958297) 

předpokládaná výše finančního příspěvku:  310 000,00 Kč 

spolufinancování:      bez spoluúčasti 

 

Mateřská škola Havířov-Šumbark U Jeslí 4/894,  

příspěvková organizace (IČO: 70958262) 

předpokládaná výše finančního příspěvku:  304 290,00 Kč 

spolufinancování:      bez spoluúčasti 

 

Základní škola Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná  

(IČO: 48805475) 

předpokládaná výše finančního příspěvku:   312 486,30 Kč 

spolufinancování:     bez spoluúčasti 

 

Mateřská škola Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262 (IČO: 61988570) 

předpokládaná výše finančního příspěvku:  147 798 Kč 

spolufinancování:      bez spoluúčasti 

 

 



 
 

USNESENÍ 

z 85. schůze Rady města Havířova 

konané dne 11.04.2018 

36 

Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná,  

příspěvková organizace (IČO: 70958165) 

předpokládaná výše finančního příspěvku:  453 200,00 Kč 

spolufinancování:      bez spoluúčasti 

 

Základní škola Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná  

(IČO: 48805513) 

předpokládaná výše finančního příspěvku:  270 335,10 Kč 

spolufinancování:      bez spoluúčasti 

 

Mateřská škola Havířov-Město Lípová 15 (IČO: 65890701) 

předpokládaná výše finančního příspěvku:  79 165,80 Kč 

financování:       bez spoluúčasti 

 

2. s uzavřením smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem  

mezi Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava,  

IČO: 70890692 a příspěvkovými organizacemi uvedenými 

v bodě 1. tohoto usnesení 

 

p o v ě ř u j e 

 

primátorku města podpisem formulářů „Souhlas zřizovatele se zapojením 

příspěvkových organizací do projektu kraje financovaného z Operačního 

programu potravinové a materiální pomoci na pozici partnera s finančním 

příspěvkem“ 

 

 

4373/85RM/2018 - Jmenování členů konkurzních komisí pro konkurzní řízení na pracovní 

místa ředitelů ZŠ Pujmanové Havířov, ZŠ 1. máje Havířov,  

ZŠ Jarošova Havířov______________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

j m e n u j e 

 

a) konkurzní komisi pro konkurzní řízení na pracovní místo ředitele Základní 

školy Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná, IČO: 48805475 

ve složení: 

 

Předsedkyně:    

Mgr. Jana Feberová  primátorka města, zástupce zřizovatele  

 

Další členové:  

Bc. Alena Zedníková  náměstkyně primátorky pro sociální rozvoj, 

zástupce zřizovatele 

Mgr. Kamila Králová   zástupce Krajského úřadu  

Moravskoslezského kraje 

Mgr. Dagmar Kondělková odborník v oblasti státní správy 

Mgr. Viera Murasová  pedagogický pracovník ZŠ Pujmanové Havířov 

Mgr. Jana Franková   školní inspektorka České školní inspekce  

paní Lenka Kafoňková   členka školské rady při ZŠ Pujmanové Havířov  
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Odborníci s hlasem poradním:  

Ing. Bohuslav Niemiec   člen Rady města Havířova  

paní Jiřina Brablcová      členka školské komise Rady města Havířova 

 

b) konkurzní komisi pro konkurzní řízení na pracovní místo ředitele  

Základní školy Havířov-Město 1. máje 10a okres Karviná, příspěvková 

organizace, IČO: 70958122 ve složení: 

 

Předsedkyně:    

Mgr. Jana Feberová  primátorka města, zástupce zřizovatele  

 

Další členové:  

Bc. Alena Zedníková  náměstkyně primátorky pro sociální rozvoj, 

zástupce zřizovatele 

Mgr. Kamila Králová   zástupce Krajského úřadu  

Moravskoslezského kraje 

Mgr. Jiří Kotaška  odborník v oblasti státní správy 

Mgr. Magdaléna Kolasová pedagogický pracovník ZŠ 1. máje Havířov 

Mgr. Jana Franková   školní inspektorka České školní inspekce  

Mgr. Yweta Guňková  členka školské rady při ZŠ 1. máje Havířov 

 

Odborníci s hlasem poradním:  

Ing. Bohuslav Niemiec  člen Rady města Havířova 

paní Jiřina Brablcová      členka školské komise Rady města Havířova 

 

c) konkurzní komisi pro konkurzní řízení na pracovní místo ředitele  

Základní školy Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, 

příspěvková organizace, IČO: 70958165 ve složení: 

 

Předsedkyně:    

Mgr. Jana Feberová  primátorka města, zástupce zřizovatele  

 

Další členové:  

Bc. Alena Zedníková  náměstkyně primátorky pro sociální rozvoj, 

zástupce zřizovatele 

Mgr. Kamila Králová   zástupce Krajského úřadu  

Moravskoslezského kraje 

Mgr. Petra Židková  odborník v oblasti státní správy 

Mgr. David Kučák  pedagogický pracovník ZŠ Jarošova Havířov 

Mgr. Jana Franková   školní inspektorka České školní inspekce  

Mgr. Šárka Zapalačová  členka školské rady při ZŠ Jarošova Havířov 

 

Odborníci s hlasem poradním:  

Ing. Bohuslav Niemiec  člen Rady města Havířova 

Ing. Mgr. Jindřich Honěk      předseda školské komise Rady města Havířova 

   

p o v ě ř u j e 

 

podpisem jmenovacích dekretů členů konkurzních komisí  

Mgr. Janu Feberovou, primátorku města 
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u k l á d á 

 

učinit úkony k zahájení činnosti konkurzních komisí v souvislosti s obsazením 

pracovních míst ředitelů ZŠ M. Pujmanové Havířov, ZŠ 1. máje Havířov a ZŠ 

Jarošova Havířov bezodkladně po jejich jmenování 

 

Z: zástupce  

vedoucího OŠK 

          T: duben 2018 

 

 

4374/85RM/2018 - Vyhlášení konkurzního řízení na pracovní místo ředitele  

MŠ Přímá Havířov_______________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e    n a    v ě d o m í 

 

rezignaci paní Bc. Leony Novákové na pracovní místo ředitelky Mateřské školy 

Havířov-Podlesí Přímá 8/1333, příspěvková organizace, IČO: 70958246 ke dni 

31. 8. 2018 dle přílohy č. 1 

 

s c h v a l u j e 

 

1. vyhlášení konkurzního řízení na pracovní místo ředitele Mateřské školy 

Havířov-Podlesí Přímá 8/1333, příspěvková organizace, IČO: 70958246 

2. znění Veřejného oznámení o konání konkurzního řízení dle přílohy č. 2 

        

u k l á d á 

 

1. zveřejnit znění Veřejného oznámení o konání konkurzního řízení na úřední  

desce 

2. požádat dle § 2 odst. 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního  

řízení a konkurzních komisích, o podání návrhů na jmenování členů 

konkurzní komise tyto    subjekty:  

    a) zřizovatele MŠ Přímá Havířov, 

    b) ředitele Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 

    c) ředitele jiné školy podobného druhu a typu školy, 

    d) ředitele právnické osoby vykonávající činnost MŠ Přímá Havířov, 

    e) ředitelku České školní inspekce.  

   

Z: zástupce  

vedoucího OŠK 

           T: květen 2018 
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4375/85RM/2018- Stanovení platu řediteli ZŠ F. Hrubína Havířov________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s t a n o v í 

 

plat nově jmenovanému řediteli Základní školy Havířov-Podlesí  

F. Hrubína 5/1537 okres Karviná, IČO: 61988723 panu Mgr. Tomáši Ptáčkovi 

od 1. 5. 2018 dle přílohy č. 1 

 

u k l á d á 

 

vyhotovit a předat platový výměr řediteli Základní školy Havířov-Podlesí F. 

Hrubína 5/1537 okres Karviná, IČO: 61988723 panu Mgr. Tomáši Ptáčkovi 

 

Z: zástupce  

vedoucího OŠK 

T: duben 2018 

 

 

4376/85RM/2018 - Budoucí financování „Akademie III. věku Havířov 2018-2020“__________  

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e   

 

Zastupitelstvu  města Havířova  

schválit financování čtyřsemestrálního studia „Akademie III. věku Havířov 

2018-2020“ z výdajové části rozpočtu odboru školství a kultury v letech 2019 

až 2020, a to do výše 302 500 Kč včetně DPH v roce 2019 a 302 500 Kč  

včetně DPH v roce 2020 

uložit odboru školství a kultury zapracovat do návrhu rozpočtu na rok 2019  

a rok 2020 financování provozu čtyřsemestrálního studia „Akademie III. věku 

Havířov 2018-2020" 

 

 

4377/85RM/2018 - Zapojení neinvestiční rozpočtové rezervy odboru školství a kultury_______  

 

Rada města Havířova   

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit zapojení neinvestiční rozpočtové rezervy odboru školství a kultury na 

rok 2018, a to formou zvýšení příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím 

takto:  

1. Základní škole Havířov – Město 1. máje 10a okres Karviná,  

příspěvková organizace, IČO: 70958122 ve výši 73 920 Kč na dofinancování 

plavání 
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2. Základní škole a Mateřské škole Havířov – Bludovice Frýdecká,  

příspěvková organizace IČO: 48805289 ve výši 35 640 Kč na dofinancování 

plavání 

3. Základní škole Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná,  

IČO: 48805513 ve výši 51 040 Kč na dofinancování plavání 

4. Základní škole Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná,  

IČO: 62331221 ve výši 40 480 Kč na dofinancování plavání 

5. Základní škole Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná,  

příspěvková organizace, IČO: 70958165 ve výši 22 880 Kč na dofinancování 

plavání 

6. Základní škole Havířov – Podlesí K. Světlé 1/1372 okre Karviná,  

IČO: 48805424 ve výši 47 080 Kč na dofinancování plavání 

7. Základní škole Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední Suchá  

Kpt. Jasioka 57 okres Karviná, IČO: 61988600 ve výši 105 840 Kč, z toho: 

15 840 Kč na dofinancování plavání 90 000 Kč na zabezpečení 

nerentabilního provozu základní školy – provozní zaměstnanci 

8. Základní škole Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná,  

příspěvková organizace, IČO: 62331248 ve výši 45 320 Kč  

na dofinancování plavání 

9. Základní škole Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná,  

IČO: 48805475 ve výši 65 120 Kč na dofinancování plavání 

10. Základní škole Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná,  

příspěvková organizace, IČO: 70958114 ve výši 59 840 Kč na 

dofinancování plavání 

11. Základní škole Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná,  

příspěvková organizace, IČO: 70958131 ve výši 52 800 Kč  

na dofinancování plavání 

12. Základní škole a Mateřské škole Havířov-Město Na Nábřeží, příspěvková  

organizace, IČO:  48805271 ve výši 33 880 Kč na dofinancování plavání 

13. Základní škole a Mateřské škole s polským jazykem vyučovacím  

Havířov – Bludovice Selská, příspěvková organizace, IČO: 75027577  

ve výši 641 820, z toho: 6 820 Kč na dofinancování plavání 

635 000 Kč na dofinancování výjimky z počtu žáků   

14. Základní škole Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková  

organizace, IČO: 70958149 ve výši 16 720 Kč na dofinancování plavání 

15. Základní škola a Mateřská škola Havířov – Životice Zelená, příspěvková  

organizace, IČO 75027569 ve výši 14 080 Kč na dofinancování plavání 

16. Základní škole Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná,  

IČO: 62331230 ve výši 44 000 Kč na dofinancování plavání 

u l o ž i t  

ekonomickému odboru zapracovat do návrhu úprav rozpočtu IV. na rok 2018 

výše uvedené usnesení 

Z: zástupce  

vedoucího OŠK 

          T: červen 2018 
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4378/85RM/2018 - Souhlas zřizovatele k vyřazení investičního majetku příspěvkovou  

organizací ZŠ Gen. Svobody Havířov________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

vyřazení níže uvedeného investičního majetku příspěvkovou organizací  

města Základní školou Havířov – Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná 

(IČO: 48805513) 

 

dataprojektor EPSON, inventární číslo DHM 69, v pořizovací  

ceně 42 990,00 Kč včetně DPH 

 

 

4379/85RM/2018 - Souhlas s pořízením investičního majetku a technickým zhodnocením  

svěřeného majetku – ZŠ F. Hrubína_________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci Základní škole Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 

okres Karviná IČO: 61988723 

 

1. pořízení investičního majetku: 

- 2 ks interaktivní projektor v pořizovací ceně 84 243,00 Kč včetně DPH  

za kus 

 

2. technické zhodnocení svěřeného majetku: 

- modernizace učebny č. 1 – stavební práce v pořizovací ceně 305 472,86 Kč  

včetně DPH 

- modernizace učebny č. 2 – stavební práce v pořizovací ceně 212 304, 37 Kč 

včetně DPH 

 

  

4380/85RM/2018 - Souhlas s pořízením investičního majetku a technickým zhodnocením  

svěřeného majetku – ZŠ K. Světlé___________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci Základní škole Havířov – Podlesí K. Světlé 1/1372 

okres Karviná, IČO: 48805424 
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1. pořízení investičního majetku: 

- laboratorní stůl š 1800 s médií a zdrojem v pořizovací ceně 52 351,00 Kč  

včetně DPH 

- 2 ks celoplastové mycí centrum vyrobené z PVC v pořizovací  

ceně 81 615,00 Kč včetně DPH za kus 

- interaktivní projektor v pořizovací ceně 58 339,00 Kč včetně DPH 

- pásový mobilní schodolez v pořizovací ceně 121 000,00 Kč včetně DPH 

 

2. technické zhodnocení svěřeného majetku: 

- modernizace učebny fyziky – stavební práce v pořizovací  

ceně 198 462,00 Kč včetně DPH 

- modernizace učebny přírodopisu – stavební práce v pořizovací  

ceně 97 308,00 Kč včetně DPH 

- modernizace vstupu – stavební práce v pořizovací  

ceně 128 487,00 Kč včetně DPH 

 

 

4381/85RM/2018 - Souhlas s pořízením investičního majetku a technickým zhodnocením  

svěřeného majetku – ZŠ Moravská__________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci Základní škole Havířov-Šumbark Moravská 29/497 

okres Karviná, příspěvková organizace IČO: 70958131 

 

1. pořízení investičního majetku: 

- 3 ks interaktivní projektor – 3 LCD Epson EB-595 Wi WXGA 3300  

v pořizovací ceně 58 338,94 Kč včetně DPH za kus 

2. technické zhodnocení svěřeného majetku: 

- modernizace jazykové učebny menší č. 1 – stavební práce v pořizovací  

ceně 145 213,48 Kč včetně DPH 

- modernizace jazykové učebny menší č. 2 – stavební práce v pořizovací  

ceně 154 288,48 Kč včetně DPH 

- modernizace jazykové učebny velké – stavební práce v pořizovací  

ceně 133 113,48 Kč včetně DPH 

 

 

4382/85RM/2018 - Souhlas s pořízením investičního majetku a technickým zhodnocením  

svěřeného majetku – ZŠ a MŠ Na Nábřeží____________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci Základní škole a Mateřské škole Havířov-Město  

Na Nábřeží, příspěvková organizace IČO: 48805271 
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1. pořízení investičního majetku: 

- centrální pracovní stůl v pořizovací ceně 89 818,30 Kč včetně DPH 

- celoplastové mycí centrum s dřezy v pořizovací ceně 86 539,20 Kč  

včetně DPH 

- 2 ks celoplastová chemická skříň v pořizovací ceně 87 525,35 Kč  

včetně DPH za kus 

- 3 ks interaktivní projektor v pořizovací ceně 52 030,00 Kč včetně DPH  

za kus 

- celoplastové mycí centrum z PVC v pořizovací ceně 71 390,00 Kč  

včetně DPH 

- šikmá schodišťová plošina – 1. PP – 3. NP v pořizovací ceně 538 450,00 Kč  

včetně DPH 

- šikmá schodišťová plošina – boční vstup v pořizovací ceně 284 350,00 Kč  

včetně DPH 

 

2. technické zhodnocení svěřeného majetku: 

- modernizace učebny chemie – stavební práce v pořizovací  

ceně 103 516,71 Kč včetně DPH 

- modernizace učebny přírodopisu – stavební práce v pořizovací  

ceně 156 029,50 Kč včetně DPH 

- modernizace jazykové učebny – stavební práce v pořizovací  

ceně 127 503,75 Kč včetně DPH 

- stavební práce spojené s bezbariérovostí v pořizovací  

ceně 447 985,56 Kč včetně DPH 

 

 

4383/85RM/2018 - Souhlas s pořízením investičního majetku a technickým zhodnocením  

svěřeného majetku – ZŠ Kpt. Jasioka________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci Základní škole Kapitána Jasioka Havířov – Prostřední 

Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná IČO: 61988600 

 

1. pořízení investičního majetku: 

- učitelská sada měřících senzorů FYZIKA v pořizovací ceně 87 727,00 Kč 

včetně DPH 

- učitelská sada měřících senzorů CHEMIE v pořizovací ceně 92 998,00 Kč 

včetně DPH 

- digestoř laboratorní celoprosklená v pořizovací ceně 141 800,00 Kč  

včetně DPH 

- interaktivní tabule širokoúhlá s křídly v pořizovací ceně 74 218,00 Kč  

včetně DPH 

- videodataprojektor s ultrakrátkou ohniskovou vzdáleností v pořizovací  

ceně 60 178,00 Kč včetně DPH 

- bezpečnostní skříň na chemikálie v pořizovací ceně 43 508,00 Kč  

včetně DPH 

- šikmá schodišťová plošina – hlavní vstup, zádveří v pořizovací  

ceně 211 750,00 Kč včetně DPH 
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- šikmá schodišťová plošina – 1. NP až 3. NP v pořizovací  

ceně 629 200,00 Kč včetně DPH 

 

2. technické zhodnocení svěřeného majetku: 

- modernizace učebny fyziky a chemie – stavební práce v pořizovací  

ceně 283 938,40 Kč včetně DPH 

- modernizace kabinetu – skladu fyziky a chemie – stavební práce  

v pořizovací ceně 46 642,00 Kč včetně DPH 

- modernizace bezbariérového vstupu – roštová rampa v pořizovací  

ceně 145 200,00 Kč včetně DPH 

 

 

4384/85RM/2018 - Souhlas s pořízením investičního majetku a technickým zhodnocením  

svěřeného majetku – ZŠ Mládežnická________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci Základní škole Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 

okres Karviná, příspěvková organizace IČO: 70958114 

 

1. pořízení investičního majetku: 

- 2 ks interaktivní tabule s projektorem v pořizovací ceně 163 350,00 Kč  

včetně DPH za kus 

- výukový systém jazykové laboratoře v pořizovací ceně 314 600,00 Kč  

včetně DPH 

- media server v pořizovací ceně 50 820,00 Kč včetně DPH 

- schodolez v pořizovací ceně 119 790,00Kč včetně DPH 

2. technické zhodnocení svěřeného majetku: 

- modernizace jazykové laboratoře – stavební práce v pořizovací  

ceně 658 080,31 Kč včetně DPH 

- modernizace jazykové učebny č. 2 – stavební práce v pořizovací  

ceně 509 905,28 Kč včetně DPH 

 

 

4385/85RM/2018 - Pořadí naléhavosti žadatelů o byty v Domech s pečovatelskou službou 

v majetku statutárního města Havířova od 01.05.2018 do 31.10.2018  

a doplnění Pořadníku žadatelů o byty zvláštního určení  - bezbariérové  

byty pro rok 2018________________________________________________ 

 

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 01.05.2018 do 31.10.2018 dle 

přílohy č. 1 a č. 2 

2. Doplnění Pořadníku žadatelů o byty zvláštního určení - bezbariérové  

byty pro rok 2018 dle přílohy č. 3 
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 4386/85RM/2018 - VZ/76/OSV/18 – „Rekondičně - ozdravné pobyty osamělých seniorů  

pro rok 2018“ – rozhodnutí o vyloučení a o výběru nejvhodnější nabídky__ 

 

Rada města Havířova 

 

v y l u č u j e 

 y l u č u j e 

ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ/76/OSV/18 - 

„Rekondičně -ozdravné pobyty osamělých seniorů pro rok 2018“ společnost 

Penzion Diana s.r.o., Za Mlýnem 209, 751 19 Vlkoš, IČ: 28639022, pro 

nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách z důvodů 

popsaných v příloze č. 1 

 

r o z h o d l a  
 

- o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu  

VZ/76/OSV/18 - „Rekondičně - ozdravné pobyty osamělých seniorů pro rok 

2018“ od společnosti Bolander s.r.o., č.p. 202, 763 23 Slopné IČ: 02056950, 

provozovna: Hotel Harmonie, Jurkovičova alej 857, 763 26 Luhačovice,  

s  nabídkovou cenou 539 108,80 Kč bez DPH a 639 200,00 vč. DPH  

(z toho cena za 1 osobu 6 738,86 Kč bez DPH a 7 990,00 vč. DPH)  

 

- o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky malého rozsahu  

VZ/76/OSV/18 – „Rekondičně - ozdravné pobyty osamělých seniorů  

pro rok 2018“ takto:   

 

2. místo: Lázně Kostelec u Zlína, spol. s.r.o., Lázně 493, 763 14 Zlín-Kostelec, 

IČ: 25512731, s  nabídkovou cenou 729 600,00 Kč bez i včetně DPH  

(z toho cena za 1 osobu 9 120,00 Kč bez i včetně DPH)  

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstkyni primátorky pro sociální rozvoj podpisem oznámení o vyloučení,  

o výběru nejvhodnější nabídky a smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu 

VZ/76/OSV/18 - „Rekondičně - ozdravné pobyty osamělých seniorů  

pro rok 2018“ 

 

u k l á d á 

 

1. předložit k podpisu oznámení o vyloučení, o výběru nejvhodnější nabídky  

na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ/76/OSV/18 - „Rekondičně - 

ozdravné pobyty osamělých seniorů pro rok 2018“ 

Z: vedoucí OSV 

           T: 04/2018 

 

2. předložit k podpisu smlouvu na veřejnou zakázku malého rozsahu  

VZ/76/OSV/18 - „Rekondičně - ozdravné pobyty osamělých seniorů  

pro rok 2018“ 

Z: vedoucí OSV 

           T: 05/2018 
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 4387/85RM/2018 - VZ/77/OSV/18 – „Rekondiční pobyty seniorů pro rok 2018“ – rozhodnutí  

o vyloučení a o výběru nejvhodnější nabídky__________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

v y l u č u j e 

 

ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ/77/OSV/18 - 

„Rekondiční pobyty seniorů pro rok 2018“ pro nesplnění požadavků zadavatele 

uvedených v zadávacích podmínkách z důvodů popsaných v příloze č. 1  

- společnost PROFI, spol. s r.o., č.p. 146, 788 25 Ostružná, IČ: 005 57 960  

- společnost Hotel Slezan a.s., Revoluční 20, 792 01 Bruntál, IČ: 253 68 575  

- společnost  Hookah Club Undergroumd s.r.o., Sládkova 372/8,  

702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 066 11 974 

- společnost Penzion Diana s.r.o., Za Mlýnem 209, 751 19 Vlkoš,  

IČ: 286 39 022 

 

r o z h o d l a  
 

- o výběru nejvhodnějších nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu  

VZ/77/OSV/18 - „Rekondiční pobyty seniorů pro rok 2018“ od společností: 

 

1. část: Prodos spol. s r.o., Stupkova 982/10, 779 00 Olomouc – Nová Ulice,  

IČ: 005 44 949, provozovna: Hotel Neptun, Malá Morávka 185,  

793 36 Malá Morávka s nabídkovou cenou 3 150,00 Kč včetně DPH 

(2 739,13 Kč bez DPH)/osoba/turnus se sportovním vyžitím posilovna, 

minigolf a ruské kuželky s využitím wellness centra v Hotelu Neptun (1 

vstup do whirpool, 1 vstup do sauny) se vzdáleností zastávky místní dopravy 

232 m od místa ubytování s četností linek místní dopravy umožňující 

dopravu z místa ubytování tam a zpět celkem 25 x s termínem pobytu  

17.9. – 23.9.2018   

2. část: Prodos spol. s r.o., Stupkova 982/10, 779 00 Olomouc – Nová Ulice, 

IČ: 005 44 949, provozovna: Hotel Neptun, Malá Morávka 185,  

793 36 Malá Morávka s nabídkovou cenou 3 150,00 Kč včetně DPH 

(2 739,13 Kč bez DPH)/osoba/turnus se sportovním vyžitím posilovna, 

minigolf a ruské kuželky s využitím wellness centra v Hotelu Neptun  

(1 vstup do whirpool, 1 vstup do sauny) se vzdáleností zastávky místní 

dopravy 232 m od místa ubytování s četností linek místní dopravy 

umožňující dopravu z místa ubytování tam a zpět celkem 25 x s termínem 

pobytu 24.9.-30.9.2018   

3. část: STOLAŘSTVÍ MaJaMi, s.r.o., V Zahradách 89,  

735 14 Orlová – Poruba, IČ: 268 25 376, provozovna: Hotel Mesit,  

Horní Bečva 0316, 756 57 Horní Bečva s nabídkovou cenou 4 710,00 Kč 

včetně DPH (4 076,376 Kč bez DPH)/osoba/turnus s využitím wellness 

centra v Hotelu Mesit (denně vstup do hotelového bazénu od 10,00 do 21,00, 

1 hodinu whirpool, 1 hodinu sauny, 1 půlhodinovou masáž) se vzdáleností 

zastávky místní dopravy 450 m od místa ubytování s četností linek místní 

dopravy umožňující dopravu z místa ubytování tam a zpět celkem 13 

s termínem pobytu 1.9. – 7.9.2018   
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- o pořadí ostatních uchazečů na část 1 veřejné zakázky malého rozsahu  

VZ/77/OSV/18 - „Rekondiční pobyty seniorů pro rok 2018“ takto: 

   

2. místo: STOLAŘSTVÍ MaJaMi, s.r.o., V Zahradách 89,  

735 14 Orlová – Poruba, IČ: 268 25 376, provozovna: Hotel Mesit, Horní 

Bečva 0316, 756 57 Horní Bečva s nabídkovou cenou 4 710,00 Kč včetně 

DPH (4 076,376 Kč bez DPH)/osoba/turnus s využitím wellness centra 

v Hotelu Mesit (denně vstup do hotelového bazénu od 10,00 do 21,00, 1 

hodinu whirpool, 1 hodinu sauny, 1 půlhodinovou masáž) se vzdáleností 

zastávky místní dopravy 450 m od místa ubytování s četností linek místní 

dopravy umožňující dopravu z místa ubytování tam a zpět celkem 13 

s termínem pobytu 16.9. – 22.9.2018  nebo 7.10. – 13.10.2018   

 

- o pořadí ostatních uchazečů na část 2 veřejné zakázky malého rozsahu  

VZ/77/OSV/18 - „Rekondiční pobyty seniorů pro rok 2018“ takto:   

 

2. místo: STOLAŘSTVÍ MaJaMi, s.r.o., V Zahradách 89,  

735 14 Orlová – Poruba, IČ: 268 25 376, provozovna: Hotel Mesit,  

Horní Bečva 0316, 756 57 Horní Bečva s nabídkovou cenou 4 710,00 Kč 

včetně DPH (4 076,376 Kč bez DPH)/osoba/turnus s využitím wellness  

centra v Hotelu Mesit (denně vstup do hotelového bazénu od 10,00 do 

21,00, 1 hodinu whirpool, 1 hodinu sauny, 1 půlhodinovou masáž) se 

vzdáleností zastávky místní dopravy 450 m od místa ubytování s četností 

linek místní dopravy umožňující dopravu z místa ubytování tam a zpět 

celkem 13 s termínem pobytu 16.9. – 22.9.2018  nebo 7.10. – 13.10.2018   

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstkyni primátorky pro sociální rozvoj podpisem oznámení o vyloučení, o 

výběru nejvhodnější nabídky a smluv na veřejnou zakázku malého rozsahu 

VZ/77/OSV/18 - „Rekondiční pobyty seniorů pro rok 2018“  

 

u k l á d á 

 

1. předložit k podpisu oznámení o vyloučení a o výběru nejvhodnější nabídky   

 

Z: vedoucí OSV 

                                                                                           T: 04/2018 

 

 

 

2. předložit k podpisu smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu  

VZ/77/OSV/18 - „Rekondiční pobyty seniorů pro rok 2018“ 

 

Z: vedoucí OSV 

                                                                                                 T: 05/2018 
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4388/85RM/2018 - Souhlas s odesláním písemnosti na Moravskoslezský kraj_______________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

odeslání písemnosti na Moravskoslezský kraj dle přílohy č. 1 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstkyni primátorky pro sociální rozvoj podpisem písemnosti dle přílohy č. 1 

 

          Z: vedoucí OSV 

          T: duben 2018 

 

  

4389/85RM/2018 - Pořízení automobilů pro Sociální služby města Havířova – zahájení  
zadávacího řízení_________________________________________________ 
 
Rada města Havířova 
 

s c h v a l u j e 

 
pořízení majetku v hodnotě do 500 tis. Kč pro potřeby Sociálních služeb města 
Havířova: 
1 ks osobní vozidlo pro pracovníka sociálních služeb k přepravě za klientem 
 

d o p o r u č u j e 
 
zastupitelstvu města Havířova 
schválit pořízení majetku v hodnotě nad 500 tis. Kč pro potřeby Sociálních 
služeb města Havířova: 
1 ks osobní užitkové vozidlo k přepravě seniorů a imobilních občanů 
1 ks osobní užitkové vozidlo s přestavbou k přepravě seniorů a osob  
tělesně postižených 

 

s c h v a l u j e 
 
1. zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu  

na dodávky „Pořízení automobilů pro Sociální služby města Havířova“  
 
2. následné veřejné zakázky (opce):  ne  
    rozdělení předmětu plnění na části:  ano  
                                                                       část 1 - vozidlo k přepravě za  
       klientem 
                            část 2 - vozidlo k přepravě  
       seniorů a imobilních občanů 
                                                                        část 3 - vozidlo s přestavbou 

(možnost podání nabídky na  
všechny tři části nebo pouze  
na dvě části nebo pouze na  
jednu část)  
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3. dílčí plnění (fakturace):   ano (každé vozidlo zvlášť) 
    poskytnutí zálohy:    ne 
    čerpání dotace:    ano  
    přenesená daňová povinnost:   ne 

  
4. variantní nabídky:  ne 
 
5. dobu realizace veřejné zakázky:   

předpokládané zahájení:   poslední týden v červnu (účinnost 
smlouvy) 
termín dodání vozidel: dle návrhu dodavatele, 

maximálně však nejpozději do 90 
kalendářních dnů ode dne 
účinnosti smlouvy    

 
   

6. kritérium hodnocení:   nejnižší nabídková cena v Kč  

bez DPH  

 

7. základní způsobilost dodavatele:    

- čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči příslušnému finančnímu úřadu 

- čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči příslušnému úřadu sociálního  

zabezpečení 

- čestné prohlášení o bezúhonnosti uchazeče v případě, že uchazečem bude  

fyzická osoba, nebo čestné prohlášení o bezúhonnosti všech členů 

statutárního orgánu uchazeče v případě, že uchazečem bude právnická 

osoba. 

(vše ne starší 3 měsíce přede dnem podání nabídky) 

 

8. profesní způsobilost dodavatele:  

- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, ne starší  

3 měsíce přede dnem podání nabídky 

- doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné  

zakázky (zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění), 

pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují 

 

9.  podmínky zadávacího řízení:      

   - požadavky na plnění předmětu veřejné zakázky dle Přílohy č.1 

   - záruka dle výrobce 

- účinnosti nabude smlouva dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv nebo 

dnem doručení oznámení kupujícího prodávajícímu o schválení financování 

předmětu plnění dle této smlouvy Zastupitelstvem města Havířova, podle 

toho, která skutečnost nastane později. V případě, že financování tohoto 

předmětu plnění nebude Zastupitelstvem města Havířova schváleno do 

25.6.2018, pozbude smlouva k 26.6.2018 platnosti. 

 

10. způsob realizace zadávacího řízení: 

- listinnou formou 

 

11. složení hodnotící komise dle Přílohy č. 2  

 

12. odeslání výzvy k podání nabídky dodavatelům uvedeným v Příloze č. 3  
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p o v ě ř u j e  
 
náměstkyni primátorky pro sociální rozvoj podpisem dokumentů souvisejících  
se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého rozsahu „Pořízení 
automobilů pro Sociální služby města Havířova“  

 

u k l á d á 

 
předložit k podpisu výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou 
zakázku malého rozsahu „Pořízení automobilů pro Sociální služby města 
Havířova“ 

          Z: vedoucí OSV 

          T: duben 2018 

 

 

4390/85RM/2018 - Zpráva o uplatňování územního plánu Havířov za období  

04/2014 – 04/2018_________________________________________________ 

 
Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 
 

Zastupitelstvu města Havířova  
schválit Zprávu o uplatňování Územního plánu Havířov za období  
04/2014 – 04/2018, včetně pokynů pro zpracování návrhu změny Územního 
plánu Havířov v rozsahu zadání změny, v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 
písm. e), § 47 odst. 5, § 55 odst. 1 a za použití § 55a odst. 1 a § 55b odst. 1 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů pořídit tuto změnu Územního plánu 
Havířov vyplývající ze Zprávy o uplatňování Územního plánu Havířov za 
období 04/2014 – 04/2018 ve zkráceném postupu v rozsahu přílohy č. 1  
tohoto materiálu 
vzít na vědomí způsob vyhodnocení vyjádření, stanovisek, připomínek  
a podnětů uplatněných při projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního 
plánu Havířov v rozsahu přílohy č. 2 tohoto materiálu 

 

 

4391/85RM/2018 - 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), § 46 odst. 
3 a § 55 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů  
v lokalitě č. 1 - na pozemku parc.č. 659/1 v k.ú. Dolní Datyně 
v lokalitě č. 2 - na pozemku parc.č. 793/1 v k.ú. Bludovice 
v lokalitě č. 3 - na pozemcích parc.č. 21, 22 v k.ú. Prostřední Suchá 
v rozsahu přílohy č. 1  
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4392/85RM/2018 - Silnice I/11 Havířov – Třanovice, záměr projektu – prodloužení  

Dlouhé třídy_____________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit příslib finanční spoluúčasti města na prodloužení ulice Dlouhá třída 

včetně jejího připojení na přeložku silnice I/11 v rámci realizace projektu „ 

Silnice I/11 Havířov-Třanovice“  

uložit odborným útvarům Magistrátu města Havířova trvale průběžně sledovat 

vývoj přípravy projektu „Silnice I/11 Havířov-Třanovice“  

a předložit Zastupitelstvu města Havířova zprávu o aktuálním stavu přípravy 

projektu „Silnice I/11 Havířov-Třanovice“  

 

          Z: vedoucí OÚR 

                    vedoucí OKS 

          T: 2020 

 

 

4393/85RM/2018 - Stavba č. 5042 Chodník MK Selská - zahájení 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 

   „Chodník MK Selská“ (stavba č. 5042) 

 

2. následné veřejné zakázky (opce):  ne  

    rozdělení veřejné zakázky na části:  ne 

 

3. dílčí plnění (fakturace):   ano (měsíční) 

    poskytnutí zálohy:    ne 

    čerpání dotace:    ne 

    přenesená daňová povinnost:   ne 

 

4. druh zadávacího řízení:  zjednodušené podlimitní řízení  

 

5. zadávací lhůtu:    120 dnů 

 

6. výši požadované jistoty:   180.000 Kč  

 

7. varianty nabídky:    ne 

 

8. dobu realizace veřejné zakázky:  

předpokládané zahájení:   druhá polovina června 2018 

(účinnost smlouvy) 
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termín ukončení:  nejpozději do 150 kalendářních 

dnů ode dne účinnosti smlouvy 

(zveřejnění smlouvy v registru 

smluv) 

  

9. kritérium hodnocení:    nejnižší nabídková cena v Kč  

včetně DPH (váha 100%) 

 

10. základní způsobilost dodavatele v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona  

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon“), doklady dle ust. § 75 zákona  

 

11. profesní způsobilost:  

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence dodavatele,  

pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje 

- doklad o oprávnění k podnikání dodavatele v rozsahu odpovídajícímu 

předmětu veřejné zakázky, a to „Provádění staveb, jejich změn  

a odstraňování“ a „Výkon zeměměřických činností“ 

 

12. technickou kvalifikaci:  

- seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením  

zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí  

a dokončení nejvýznamnějších stavebních prací v seznamu uvedených, 

přičemž dodavatel splní danou kvalifikaci, pokud prokáže poskytnutí 

min. 3 zakázek, přičemž předmětem každé byla rekonstrukce nebo 

výstavba zpevněných ploch ze zámkové dlažby v minimální hodnotě 

5.000.000 Kč bez DPH / tyto stavební práce na 1 zakázce.  

 

-  seznam osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky,  

v tomto složení: 

a) stavby vedoucí a zástupce stavbyvedoucího, z nichž vždy alespoň  

jeden musí vykonávat odborné vedení provádění stavby, 

b) osoba ověřující výsledky zeměměřických činností (touto osobou  

může být i stavbyvedoucí nebo zástupce stavbyvedoucího) 

 

- osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci stavbyvedoucího a zástupce  

stavbyvedoucího: 

a) osvědčení o autorizaci nebo o registraci usazené či hostující osoby  

v oboru dopravní stavby nebo dopravní stavby, specializace nekolejová 

doprava,  

b) vykonávání odborného vedení stavby u minimálně 2 dokončených  

zakázek, přičemž předmětem každé byla rekonstrukce nebo výstavba 

zpevněných ploch ze zámkové dlažby v minimální hodnotě 5.000.000 

Kč bez DPH / tyto stavební práce na 1 zakázce, 

 

- osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osoby ověřující výsledky  

zeměměřických činností,tj.  úřední oprávnění podle ust. § 13 odst. 1 písm. 

a) a c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění 

některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších 

předpisů  
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13. podmínky zadávacího řízení:      

- předložení seznamu poddodavatelů dle ust. § 105 odst. 1 písm. b) zákona  

v nabídce 

- jako podmínku uzavření smlouvy dle ust. § 104 odst. 1 písm. e) zákona  

předložení: 

a) dokladů dle ust. § 75 zákona prokazujících základní způsobilost  

poddodavatelů dodavatele v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona  

b) výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence  

poddodavatelů dodavatele, pokud jiný právní předpis zápis do takové 

evidence vyžaduje 
c) dokladu o oprávnění k podnikání poddodavatelů dodavatele v rozsahu  

odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, na jakém se bude 
poddodavatel podílet, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění 
vyžadují 

d) pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu s pojistným plněním  
v minimální výši 10.000.000 Kč a s maximální spoluúčastí 50.000 Kč 

e) informace o tom, zda je vybraný dodavatel malý či střední podnik, jak je  
uvedeno v doporučení Komise 2003/361/ES 

 
14.  podmínky realizace:      

- záruka za jakost celého díla 60 měsíců 
- předložení bankovní záruky k zajištění plnění povinností dodavatele  
v záruční době ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH nejpozději v den 
doručení písemné výzvy dodavatele zadavateli k převzetí dokončeného 
díla 

 
15. složení komise dle Přílohy č. 1 

 
16. odeslání výzvy k podání nabídky dodavatelům uvedeným v Příloze č. 2 

 
p o v ě ř u j e  
 
1. komisi otevíráním obálek, hodnocením nabídek, posouzením nabídky či 
nabídek, zda 
splňují podmínky účasti v zadávacím řízení, a posouzením splnění podmínek 
účasti vybraného dodavatele po předložení dokladů podle ust. § 122 zákona 
 
2. náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem dokumentů 
týkajících se předmětného zadávacího řízení 

 

    

4394/85RM/2018 - Rozšíření realizace investičních akcí v roce 2018_______________________  
 

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

realizaci těchto investičních akcí z rozpočtu města na rok 2018: 
1. stavba č. 17018 Parkoviště u kostela sv. Anny, Havířov-Město,  

předpokládaná cena 5.100.000 Kč včetně DPH 
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2. stavba č. 18020 Parkoviště za bytovým věžovým domem, Havířov- Město,  
předpokládaná cena 7.247.900 Kč včetně DPH 

 
u k l á d á  
 
do materiálů pro radu města k zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
uvádět v závěru důvodové zprávy způsob schválení realizace předmětu veřejné 
zakázky (nabytí majetku) v orgánech města 

Z: zpracovatelé     
materiálu 

T: trvale  
 

 

4395/85RM/2018 - Stavba č. 18013 – „Ledová plocha u VÚH – PD a AD“ - zahájení  

zadávacího řízení_________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na 

služby „Ledová plocha u VÚH - projektová dokumentace“ (stavba č. 18013) 

 

2. následné veřejné zakázky (opce):  ne  

rozdělení veřejné zakázky na části:  ne 

 

3.  dílčí plnění (fakturace):   ano (DÚR, DSP, DPS,  

     měsíčně autorský dozor) 

poskytnutí zálohy:    ne 

čerpání dotace:    ano (pokud bude přiznána) 

 přenesená daňová povinnost:  ne 

 

4. varianty nabídky:    ne 

 

5. dobu realizace veřejné zakázky:  

předpokládané zahájení:   květen 2018 

termín ukončení:  DÚR - nejpozději do 120 

kalendářních dnů ode dne 

podpisu smlouvy  

DSP - nejpozději do 75 

kalendářních dnů ode dne vydání 

pravomocného územního 

rozhodnutí 

DPS - nejpozději do 45 

kalendářních dnů ode dne vydání 

pravomocného stavebního 

povolení autorský dozor při 

realizaci stavby až do vydání 

kolaudačního souhlasu 

 

 

6. hodnotící kritérium:    nejnižší nabídková cena v Kč  
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bez DPH 

 

7. základní způsobilost:  

- v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání  

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů - čestné prohlášení  

ne starší 3 měsíce přede dnem podání nabídky 
 

8. profesní způsobilost:  
- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence dodavatele, pokud  
je v nich zapsán, ne starší 3 měsíce přede dnem podání nabídky 

- doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné  
zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují  
 

- doklad o odborné způsobilosti - osvědčení o autorizaci nebo osvědčení o  
registraci usazené osoby či hostující osoby (dále jen „autorizace“) v oboru: 
1. architektura nebo pozemní stavby 
2. statika a dynamika staveb 
3. technika prostředí staveb, specializace technická zařízení nebo  

specializace vytápění a vzduchotechnika a zdravotní technika 
4. dopravní stavby nebo dopravní stavby, specializace doprava nekolejová 
5. geotechnika 
6. požární bezpečnost staveb 

 
9. ekonomickou kvalifikaci: 

- čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit  
veřejnou zakázku 

 
10. technickou kvalifikaci: 

- seznam minimálně 3 významných služeb poskytnutých za posledních  
5 roků před zahájením zadávacího řízení, přičemž předmětem každé bylo  
zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a pro vydání  
stavebního povolení včetně projektové dokumentace pro provádění stavby  
objektu sportovní stavby v minimální hodnotě dle rozpočtu ve výši  
30.000.000,- Kč bez DPH/1 objekt 

 
11. další podmínky: 

- složení peněžité kauce v hodnotě 50 000,- Kč za účelem zajištění splnění 
povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení 

- předložení před podpisem smlouvy pojistné smlouvy nebo pojistného  
certifikátu o pojištění odpovědnosti za škodu s pojistným plněním 
v minimální výši 10 000 000,- Kč  

- záruka za jakost celého díla po dobu záruky zhotovitele stavby 
 

12. způsob realizace zadávacího řízení: 
- listinnou formou  

 
13. složení hodnotící komise dle Přílohy č. 1 
 
14. odeslání výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace dodavatelům  

Uvedeným v Příloze č. 2 
 
 

p o v ě ř u j e  
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Ing. Karla Šlachtu, náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj, podpisem 
dokumentů souvisejících se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého 
rozsahu „Ledová plocha u VÚH – PD a AD“ 
 

u k l á d á  
 
předložit k podpisu výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou 
zakázku malého rozsahu „Ledová plocha u VÚH – PD a AD“  

         

          Z: vedoucí OÚR 

          T: 04/2018 
 

 

4396/85RM/2018 - „Cyklostezka Havířov – Těrlická přehrada – úsek 17. listopadu  

– lesopark“ (číslo stavby 5004) – uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě  

o dílo č. 398/OSRM/2017___________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e   
 

1. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 398/OSRM/2017 dle Článku III  

a Přílohy č. 1 této SOD o dodatečné stavební práce za cenu 374.608,28 Kč 

bez DPH (453.276,02 Kč včetně DPH) v rozsahu Přílohy č. 2 

 

2. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 398/OSRM/2017 dle Článku III  

a Přílohy č. 1 této SOD stavebních prací za cenu -1.422.550,78 Kč bez DPH  

(-1.721.286,44 Kč včetně DPH) v rozsahu Přílohy č. 1 

 

3. změny položkového rozpočtu ke Smlouvě o dílo č. 398/OSRM/2017  

související s bodem 1 a 2 tohoto usnesení  

 

4. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 398/OSRM/2017 na provedení  

stavby „Cyklostezka Havířov – Těrlická přehrada – úsek 17. listopadu - 

lesopark“ v rozsahu bodu 1 až 3 tohoto usnesení se „Společností Havířov – 

cyklostezka“ SILNICE.CZ s.r.o.+ Monstavby Morava s.r.o. IČO: 26792711 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem Dodatku č. 1  

ke Smlouvě o dílo č. 398/OSRM/2017 ze dne 05.06.2017 

 

u k l á d á 

 

předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 398/OSRM/2017  

ze dne 05.06.2017                

               Z: vedoucí OÚR 

              T: 04/2018  

 

4397/85RM/2018 - Návrh na zrušení části usnesení_____________________________________ 
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Rada města Havířova  

 

r u š í  

 

usnesení Rady města Havířova ze dne 6.12.2017 č. 3940/78RM/2017 v části 2. 

„zajistit zpracování studie typů předzahrádek s celoročním provozem“  

 

          Z: vedoucí OKS 

          T: 04/2018 

 

 

4398/85RM/2018 - „Plošná oprava povrchu vozovek v Havířově“ – zrušení zadávacího řízení  

a zahájení nového zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu_ 

 

Rada města Havířova 

 

r u š í 

 

zadávací řízení VZ/127/OKS/18 pod názvem - „Plošná oprava povrchu vozovek 

v Havířově“, neboť výsledek je ekonomicky nevýhodný dle původně 

stanovených hodnotících kritérii. 

 

s c h v a l u j e 

 

1. nové zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu  

na stavební práce „Plošná oprava povrchu vozovek v Havířově“ 

 

2. rozdělení veřejné zakázky na části: ne 

následné zakázky (opce):  ne 

 

3. dílčí plnění (fakturace):  ano (samostatně každá  

komunikace) 

    poskytnutí zálohy:   ne 

    čerpání dotace:   ne 

    přenesená daňová povinnost:  ne 

 

4. varianty nabídky:   ne 

 

5. doba realizace veřejné zakázky:  

 termín zahájení:   v období 1. května 2018  

      až 31. října 2018 

termín dokončení:   do 14 kalendářních dnů ode  

dne předání staveniště  

                                                                  (samostatně každá komunikace) 

 

 

 

 

 

6. hodnotící kritérium:   Nejnižší nabídková cena  
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včetně DPH. Za nejnižší nabídkovou 

cenu bude brán součet nabídnutých cen 

za opravu 1m
2
 asfaltového povrchu 

vozovky a za výškovou úpravu 1 ks 

armatury inženýrských sítí  

vynásobených předpokládaným 

rozsahem opravy v roce 2018 s ohledem 

na aktuální potřeby 

 

7. základní způsobilost:  

- v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání  

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) - čestné 

prohlášení ne starší 3 měsíce přede dnem podání nabídky 

 

8. profesní způsobilost:  

     - výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud  

je v nich zapsán, ne starší 3 měsíce přede dnem podání nabídky 

- doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu  

veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují  

 - osvědčení o autorizaci nebo osvědčení o registraci usazené osoby  

či hostující osoby (dále jen „autorizace“) v oboru dopravní stavby pro 

stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího, z  nichž vždy alespoň jeden 

musí vykonávat odborné vedení provádění stavby 

 

9. ekonomickou kvalifikace:       

    - čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou  

zakázku 

 

10. technickou kvalifikaci:  

- seznam stavebních prací jako předmět veřejné zakázky, poskytnutých  

za posledních 5 let přede dnem podání nabídky, včetně osvědčení 

objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších stavebních 

prací v seznamu uvedených, přičemž dodavatel splní danou kvalifikaci, 

pokud prokáže poskytnutí min. 3 stavebních zakázek uvedených  

v seznamu, přičemž předmětem každé zakázky musela být rekonstrukce 

nebo výstavba komunikace pro motorová vozidla  s asfaltobetonovou 

pokládkou v minimální hodnotě 500.000,- Kč bez DPH  

 

11. další podmínky: 

- předložení před podpisem smlouvy pojistné smlouvy nebo pojistného  

certifikátu o pojištění odpovědnosti za škodu s pojistným plněním 

v minimální výši 2.000.000,- Kč  

    - záruka 36 měsíců 

 

12. způsob realizace zadávacího řízení:  

     - listinnou formou  

 

13. složení hodnotící komise dle přílohy č. 3 

 

 

14. odeslání výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace dodavatelům  
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uvedeným v příloze č. 4 

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj, podpisem: 

1. oznámení o zrušení zadávacího řízení  

2. nové výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu  

„Plošná oprava povrchu vozovek v Havířově“ 

 

u k l á d á  

 

předložit k podpisu: 

1. oznámení o zrušení zadávacího řízení  

2. novou výzvu k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou  

zakázku malého rozsahu „Plošná oprava povrchu vozovek v Havířově“  

              

Z: vedoucí OKS 

          T: 05/2018 

 

  

4399/85RM/2018 - „Dodávka domácích kompostérů a kontejnerů na textil a oděvy  

pro občany města Havířova“ – zahájení zadávacího řízení______________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky   

   „Dodávka domácích kompostérů a kontejnerů na textil a oděvy pro občany 

města Havířova“ 

 

2. následné veřejné zakázky (opce): ne  

    rozdělení veřejné zakázky na části: ne 

 

3. dílčí plnění (fakturace):  ne 

    poskytnutí zálohy:   ne 

    čerpání dotace:   ano  

    přenesená daňová povinnost:  ne 

 

4. druh zadávacího řízení:                     zjednodušené podlimitní řízení  

 

5. zadávací lhůtu:   90 dnů 

 

6. výši požadované jistoty:  ne  

 

7. varianty nabídky:   ne 

 

8. dobu realizace veřejné zakázky:   

předpokládané zahájení:  červen 2018 

 

termín ukončení:                               nejpozději do 90 kalendářních dnů ode 
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            dne platnosti a účinnosti smlouvy  

  

9. kritérium hodnocení:   nejnižší nabídková cena v Kč  

bez DPH (váha 100%) 

 

10. základní způsobilost dle ustanovení § 74 zákona o zadávání veřejných 

zakázek (dále jen ZVZ). Splnění základní způsobilosti bude prokázáno 

listinami uvedenými v § 75 ZVZ a splňujícími požadavky podle § 53 odst. 4 

ZVZ.  

 

11. profesní způsobilost dle ustanovení § 77 odst. 1 a 2 písm. a) ZVZ. Splnění 

profesní způsobilosti bude prokázáno předložením:  

a) výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud  

jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,  

b) dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů  

v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky; takovým dokladem 

se rozumí zejména výpis ze živnostenského rejstříku, příp. do vydání 

výpisu stejnopis ohlášení s prokázaným doručením živnostenskému úřadu 

nebo živnostenský list. 

 

12. technická kvalifikace dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. b) ZVZ. Kritéria 

technické kvalifikace podle ustanovení § 79 odst. 2 písm. b) ZVZ se 

prokazují seznamem významných dodávek poskytnutých za poslední tři 

roky před zahájením zadávacího řízení.  

Dodavatel prokáže splnění technické kvalifikace předložením dokladu o 

tom, že dodavatel realizoval v posledních třech letech nejméně tři zakázky 

obdobného charakteru veřejné zakázky o hodnotě každé zakázky 

minimálně 1.000.000,- Kč bez DPH, tzn. dodávka domácích kompostérů. 

 

13.  podmínky zadávacího řízení:      

- předložení seznamu poddodavatelů dle ust. § 105 odst. 1 písm. b)  

ZVZ v nabídce 

- jako podmínku uzavření smlouvy dle ust. § 104 písm. e) ZVZ předložení: 

a) dokladů prokazujících splnění profesní způsobilosti podle ustanovení  

§ 77 odst. 1 ZVZ jinou osobou,  

b) dokladů prokazujících splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím  

jiné osoby,  

c) dokladů o splnění základní způsobilosti podle ustanovení § 74 ZVZ jinou 

osobou a  

d) písemného závazku jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění  

veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude účastník 

oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v 

rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala splnění kvalifikace za účastníka 

(např. smlouva nebo čestné prohlášení); prokazuje-li však účastník 

prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci podle § 79 odst. 2 písm. b) ZVZ, 

musí se jiná osoba písemně zavázat, že bude vykonávat dodávky, ke 

kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.  

 

 

 

14.  podmínky realizace:      
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- záruka za jakost na kompostéry 6 let a záruka za jakost na kontejnery  

na textil 24 měsíců 

 

15. složení komise dle Přílohy č. 1  

 

16. odeslání výzvy k podání nabídky dodavatelům uvedeným v Příloze č. 2  

 

p o v ě ř u j e  

 

1. komisi otevíráním obálek, hodnocením nabídek, posouzením nabídek  

a posouzením splnění podmínek účasti vybraného dodavatele po předložení 

dokladů podle ust. § 122, odstavec 3 ZVZ. 

2. náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem smlouvy s vybraným 

dodavatelem. 

3. administrátora veřejné zakázky k podepisování veškerých dokumentů  

souvisejících se zadávacím řízením s výjimkou podepisování smlouvy 

s vybraným dodavatelem. 

 

 

4400/85RM/2018 - Informativní zpráva o hromadném očkování psů proti vzteklině v r. 2018_  

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í   

 

informativní zprávu o hromadném očkování psů proti vzteklině v r. 2018  

    

 

4401/85RM/2018 - Poskytnutí peněžité zápůjčky na výstavbu kanalizační přípojky__________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit uzavření smlouvy o poskytnutí peněžité bezúročné zápůjčky  

a výstavbu soukromé části kanalizační přípojky k nemovitosti s vlastníky 

nemovitosti: 

        M. U., t. b. …………………………………. 

        Výše zápůjčky      56.000  Kč 

        Splatnost zápůjčky 60 měsíců 

        L. a J. L., t. b.  …………..…………………. 

        Výše zápůjčky      45.000  Kč 

        Splatnost zápůjčky 46 měsíců 

pověřit  Bc. Josefa Bělicu, náměstka primátorky pro ekonomiku a správu 

majetku, podpisem smlouvy o zápůjčce     

        Z: vedoucí EO 

T: 05/2018 

 

 

4402/85RM/2018 - Svazek měst a obcí okresu Karviná – závěrečný účet za rok 2017 
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Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí 

celoroční hospodaření Svazku měst a obcí okresu Karviná,  

IČO 75066611 a závěrečný účet za rok 2017 a zprávu o výsledku přezkoumání 

hospodaření Svazku měst a obcí okresu Karviná za rok 2017 bez výhrad 

(příjmy ve výši 1.545,39 tis. Kč a výdaje ve výši 1.290,75 tis. Kč) dle příloh 

 č. 1 až 4 

 

 

4403/85RM/2018 - ZPŘ/78/OÚR/18 - „Cyklostezka Žermanická a Těrlická přehrada“  

- rozhodnutí o výběru a o uzavření smluv_____________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

r o z h o d l a  
 

1. v zadávacím řízení ZPŘ/78/OÚR/18 - „Cyklostezka Žermanická a Těrlická 

přehrada“ u části 1 veřejné zakázky - „Cyklostezka Žermanická přehrada“  

o výběru dodavatele SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní 

stavby MORAVA, se sídlem 620 00  Brno - Brněnské Ivanovice, Jahodová 

494/60, IČO: 48035599, který předložil ekonomicky nejvýhodnější nabídku, 

jak vyplývá z přílohy č. 2 

 

2. o uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky ZPŘ/78/OÚR/18  

- „Cyklostezka Žermanická a Těrlická přehrada“ část 1 veřejné zakázky - 

„Cyklostezka Žermanická přehrada“ s dodavatelem SWIETELSKY stavební 

s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, se sídlem 620 00  Brno - 

Brněnské Ivanovice, Jahodová 494/60, IČO: 48035599, s nabídkovou cenou 

1.803.685,65 včetně DPH (1.490.649,30 Kč bez DPH) v případě splnění 

podmínek účasti vybraného dodavatele předložením všech dokladů dle ust. § 

122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a po marném uplynutí lhůty k podání 

námitek proti rozhodnutí o výběru 

 

3. v zadávacím řízení ZPŘ/78/OÚR/18 - „Cyklostezka Žermanická a Těrlická  

přehrada“ u části 2 veřejné zakázky - „Cyklostezka Těrlická přehrada“ o 

výběru dodavatele SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní 

stavby MORAVA, se sídlem 620 00  Brno - Brněnské Ivanovice, Jahodová 

494/60, IČO: 48035599, který předložil ekonomicky nejvýhodnější nabídku, 

jak vyplývá z přílohy č. 4 

 

4. o uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky ZPŘ/78/OÚR/18  

- „Cyklostezka Žermanická a Těrlická přehrada“ část 2 veřejné zakázky - 

„Cyklostezka Těrlická přehrada“ s dodavatelem SWIETELSKY stavební 

s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, se sídlem 620 00  Brno - 

Brněnské Ivanovice, Jahodová 494/60, IČO: 48035599, s nabídkovou cenou 
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4.787.208,06 Kč včetně DPH (3.956.370,30 Kč bez DPH) v případě splnění 

podmínek účasti vybraného dodavatele předložením všech dokladů dle ust.  

§ 122 odst. 3 zákona a po marném uplynutí lhůty k podání námitek proti 

rozhodnutí o výběru 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem smluv na obě části 

veřejné zakázky ZPŘ/78/OÚR/18 - „Cyklostezka Žermanická a Těrlická 

přehrada“ 

 

u k l á d á 

 

1. odeslat vybranému dodavateli výzvu k předložení dokladů dle ust. § 122 

odst. 3 zákona  

          Z: vedoucí OPS 

          T: do 16. 4. 2018 

 

2. odeslat oznámení o výběru    

Z: vedoucí OPS 

T: po splnění  

podmínek účasti  

vybraného dodavatele 

předložením  

všech dokladů dle § 

122 odst. 3   

          zákona 

 

3. předložit smlouvy k podpisu    

Z: vedoucí OÚR 

T: po marném  

uplynutí lhůt k podání  

námitek proti      

rozhodnutí  

o výběru 

 

 

4404/85RM/2018 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady -  určení auditora pro povinný audit 

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,  

IČO 25375601, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, 

v oddíle B, vložka 1664, (dále jen „TSH a.s.“)  
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v o l í  

 

2. ověřovatele zápisu  Bc. Alenu Zedníkovou  

 

s c h v a l u j e   

 

auditora pro ověření účetní závěrky TSH a.s. obchodní firmu AUDIT 

PROFESIONAL, spol. s r.o., IČO: 48390861 a uzavření smlouvy o povinném 

auditu dle důvodové zprávy  

 

 

4405/85RM/2018 - Návrh programu 25. zasedání Zastupitelstva města Havířova, 23.04.2018__ 
 

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 23. dubna 2018 od 13:00 hod. v Kulturním domě RADOST, 

dle upravené přílohy. 

 

 

 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ v. r.                  Ing. Karel ŠLACHTA v. r. 

primátorka města Havířova                  náměstek primátorky  

                     pro hospodářský rozvoj 



STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV        

Rada města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 

 

 
NAŠE Č. j.:            MMH/37 902/2018 

  

VYŘIZUJE:   V. Mikulášová v. r. 

TEL.: 596 803 218 

FAX: 596 811 143 

E-MAIL: mikulasova.vladimira@havirov-city.cz 
  

DATUM: 04.05.2018 

 

 

 

 

 

U S N E S E N Í 
z 86. schůze Rady města Havířova 

konané dne 02.05.2018 

 

v zasedací místnosti Rady města Havířova  

na Magistrátu města Havířova 

ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město 

ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE  
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P Ř E H L E D   U S N E S E N Í 
z 86. schůze Rady města Havířova, konané dne 02.05.2018  

 
4406/86RM/2018 - Zvolení ověřovatele 86. schůze RMH, konané dne 02.05.2018 
 
4407/86RM/2018 - Zpráva o ověření zápisu z 85. schůze RMH, konané dne 11.04.2018  
 
4408/86RM/2018 - Schválení pořadu 86. schůze RMH, konané dne 02.05.2018 
 
4409/86RM/2018 - Kontrola plnění usnesení pro 86. RMH 
 
4410/86RM/2018 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 
 
4411/86RM/2018 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu  

bytů, prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách   
 

4412/86RM/2018 - ZPŘ/17/MRA/18 - „Sanace obytného domu na ul. J. Hory 7,  
Havířov - Město“ - rozhodnutí o vyloučení dodavatelů z účasti v řízení  
 

4413/86RM/2018 - ZPŘ/17/MRA/18 - „Sanace obytného domu na ul. J. Hory 7,  
Havířov - Město“ - rozhodnutí o zadání veřejné zakázky 

           
4414/86RM/2018 - ZPŘ/18/MRA/18 – „Sanace obytného domu na ul. Uzavřená 13,  

Havířov – Město“ - rozhodnutí o vyloučení dodavatele z účasti v řízení  
 

4415/86RM/2018 - ZPŘ/18/MRA/18 – „Sanace obytného domu na ul. Uzavřená 13,  
Havířov – Město“ - rozhodnutí o zadání veřejné zakázky 
 

4416/86RM/2018 - ZPŘ/537/MRA/17 - „Sanace obytného domu Mánesova 12 – 16 
– opakované řízení“ - rozhodnutí o vyloučení dodavatele z účasti v řízení  
 

4417/86RM/2018 - ZPŘ/537/MRA/17 - „Sanace obytného domu Mánesova 12 – 16  
- opakované řízení“ - rozhodnutí o zadání veřejné zakázky 
 

4418/86RM/2018 - Poskytnutí peněžitých darů – Havířov v květech 2018 – floristická soutěž  
„Století české pohádky“ 
 

4419/86RM/2018 - Změny ve složení komisí RMH 
 
4420/86RM/2018 - Informativní zprávy Komisí Rady města Havířova za II. pololetí roku 2017  

 
4421/86RM/2018 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání 

dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů 
 

4422/86RM/2018 - Nabídka na odkoupení pozemku parc.č. 1055/2, k.ú. Prostřední Suchá  
 
4423/86RM/2018 - Úhrada části nákladů spojených se zánikem zástavního práva na pozemku                  
 
4424/86RM/2018 - Záměr pronájmu pozemku parc.č. 3733/1 a parc.č. 3733/2 ,  

k.ú. Havířov-město a souhlas vlastníka pozemku se změnou doby užívání 
stavby na pozemku 
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4425/86RM/2018 - Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 4601, k.ú. Havířov-město   
 
4426/86RM/2018 - Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro účely realizace stavby  

„Parkoviště na ul. Točitá, Havířov- Podlesí“           
 

4427/86RM/2018 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. 
 
4428/86RM/2018 - Zřízení věcných břemen-služebností ve prospěch společnosti  

ČEZ Distribuce, a.s. 
 

4429/86RM/2018 - Zřízení pozemkových služebností  
 
4430/86RM/2018 - Záměr pronájmu části nemovité věci formou veřejné soutěže 
 
4431/86RM/2018 - Záměr prodloužení pronájmu nemovitosti 
 
4432/86RM/2018 - Pronájem a prodloužení pronájmu částí nemovitých věcí  
 
4433/86RM/2018 - Zvýšení nájemného o inflaci za prostory sloužící k podnikání  
 
4434/86RM/2018 - Převod nájmu části nemovité věci z důvodu prodeje závodu  

– p. Jana Kušová 
 
4435/86RM/2018 - Využití majetku – věci nalezené a majetek po zemřelých 
 
4436/86RM/2018 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova  
 
4437/86RM/2018 - „Jímání srážkových vod na MFK v Prostřední Suché“ (stavba č. 17035)  

– zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 
 

4438/86RM/2018 - Stavba č. 14017 Multigenerační sportovně-relaxační areál  
ul. Lázeňská - zahájení zadávacího řízení 
 

4439/86RM/2018 - Přerušení provozu mateřských škol v měsíci červenci a srpnu 2018 
 
4440/86RM/2018 - Jmenování členů konkurzní komise pro konkurzní řízení na pracovní  

místo ředitele MŠ Přímá Havířov 
 

4441/86RM/2018 - Udělení souhlasu s přijetím darů příspěvkovými organizacemi  
zřízenými statutárním městem Havířov  
 

4442/86RM/2018 - Udělení souhlasu příspěvkovým organizacím se zapojením se do projektu 
vyhlášeného MPSV ČR 
 

4443/86RM/2018 - Udělení souhlasu s podáním žádostí o dotaci ZŠ F. Hrubína 
 
4444/86RM/2018 - Pořízení SW portálu pro prezentaci sportu ve městě Havířově – doplňující 

informace 
 

4445/86RM/2018 - Udělení souhlasu s přijetím daru příspěvkovou organizací  
Městská knihovna Havířov   
 

4446/86RM/2018 - Souhlas s podáním výpovědi společnosti CZECH PRINT CENTER a.s.  
– tisk Radničních listů 
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4447/86RM/2018 - „Nákup PC, PC komponent, příslušenství a síťových prvků 2018“ –  
zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 
 

4448/86RM/2018 - „Program pro ochranu osobních a citlivých dat“ – zahájení zadávacího 
řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 
 

4449/86RM/2018 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Komplexní údržba veřejné zeleně  
v okrscích č. 3 a č. 4“ se společností Technické služby Havířov a.s.    
 

4450/86RM/2018 - Žádost o zřízení vyhrazeného parkovaní pro vozidlo se speciálním 
označením O7 pro paní Ing. Jarmilu Žurkovou  
 

4451/86RM/2018 - Zjednosměrnění částí ulic Moskevská a Astronautů v Havířově – Městě  
 
4452/86RM/2018 - „Rekonstrukce dětského hřiště v centrálním parku“ – zahájení zadávacího  

řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 
 

4453/86RM/2018 - Uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů – Technické služby 
Havířov a.s.  
 

4454/86RM/2018 - Uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů se Zámecký dvůr s.r.o.   
 
4455/86RM/2018 - Uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů - Zdeněk Hečko  

– FA-HE Lesotechnika  
 

4456/86RM/2018 - Uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů s Technickými službami  
Havířov a.s. k nájmům hrobových míst  
 

4457/86RM/2018 - Uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů s Technickými službami  
Havířov a.s. k provozování dešťové kanalizace 
 

4458/86RM/2018 -Uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů s Technickými službami  
Havířov a.s. k provozování splaškové kanalizace 
 

4459/86RM/2018 - Uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů s Technickými službami  
Havířov a.s. – k provozování Útulku pro opuštěné psy a drobná zvířata 
v Havířově – Prostřední Suché  
 

4460/86RM/2018 - Souhlas zřizovatele s pořízením dlouhodobého majetku a s použitím  
fondu investic Domova seniorů Havířov, příspěvková organizace 
 

4461/86RM/2018 - Souhlas zřizovatele s přijetím daru Domovem seniorů Havířov,  
příspěvková organizace 
 

4462/86RM/2018 - Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. – informace  
o konání řádné valné hromady 22.5.2018 
 

4463/86RM/2018 - Depos Horní Suchá, a.s. – informace o průběhu valné hromady konané  
dne 29. 3. 2018 
 

4464/86RM/2018 - Změny v povodňové komisi   
 
4465/86RM/2018 - Poskytnutí dotace Základní organizaci č. 70/2 Českého svazu ochránců  

přírody Nový Jičín   
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4466/86RM/2018 - Ceník nákladů k zajištění slušného způsobu pohřbení k rámcové smlouvě 
uzavřené s Technickými službami Havířov a.s.            
 

4467/86RM/2018 -Výroční zpráva o poskytování informací statutárním městem Havířovem 
 
4468/86RM/2018 - Počet členů zastupitelstva – volební období 2018 - 2022   
 
4469/86RM/2018 - Odvolání proti rozhodnutí Městského kulturního střediska Havířov 
 
4470/86RM/2018 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci ZŠ K. Světlé 
 
4471/86RM/2018 - Dodávka šikmých plošin a drobné stavební úpravy – posouzení podmínek 

zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu – ZŠ a MŠ  
Na Nábřeží Havířov 
 

4472/86RM/2018 - Schválení výjimek ze Zásad zadávání veřejných zakázek příspěvkovými  
organizacemi města pro ZŠ Kapitána Jasioka Havířov 
 

4473/86RM/2018 - „Rekonstrukce dvou odborných učeben cizích jazyků – Dodávka ICT“  
– posouzení podmínek zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého 
rozsahu ZŠ Mládežnická Havířov 
 

4474/86RM/2018 - Žádost o poskytnutí bezplatného pronájmu 
        
4475/86RM/2018 -Žádost o souhlas s užíváním služebního vozidla i k soukromým účelům  
 
4476/86RM/2018 - Jmenování vedoucího odboru komunálních služeb MMH 
 
4477/86RM/2018 - Jmenování vedoucího odboru právních služeb MMH 
 
4478/86RM/2018 - Schválení žádosti  
 
4479/86RM/2018 - Změny v komisi pro regionální spolupráci a partnerské vztahy 
 
4480/86RM/2018 - Městská realitní agentura, s.r.o. – rozhodnutí jediného společníka  

v působností valné hromady – Schválení pořadu jednání valné hromady  
 

4481/86RM/2018 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka  
v působnosti valné hromady – Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti 
a stavu jejího majetku za rok 2017 
 

4482/86RM/2018 - Městská realitní agentura, 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 2017 
 

4483/86RM/2018 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka  
v působnosti valné hromady – Zpráva dozorčí rady společnosti  
 

4484/86RM/2018 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka  
v působnosti valné hromady – Zpráva nezávislého auditora o ověření 
účetní závěrky za rok 2017 
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4485/86RM/2018 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka  
v působnosti valné hromady – Schválení roční účetní závěrky společnosti 
za rok 2017 
 

4486/86RM/2018 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka  
v působnosti valné hromady – Rozdělení zisku společnosti za rok 2017 vč. 
stanovení výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku  
 

4487/86RM/2018 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti  
valné hromady -  Schválení pořadu jednání valné hromady  
 

4488/86RM/2018 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti  
valné hromady - Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího 
majetku za rok 2017 
 

4489/86RM/2018 - 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 2017 
 

4490/86RM/2018 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti  
valné hromady – Zpráva dozorčí rady společnosti 
 

4491/86RM/2018 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti  
valné hromady – Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2017 
 

4492/86RM/2018 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti  

valné hromady – Rozhodnutí o způsobu úhrady ztráty za rok 2017 
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U S N E S E N Í 
z 86. schůze Rady města Havířova, konané dne 02.05.2018  

 

4406/86RM/2018 - Zvolení ověřovatele 86. schůze RMH, konané dne 02.05.2018____________ 
 

Rada města Havířova 

 

v o l í 

 

jako ověřovatele zápisu o průběhu 86. schůze Rady města Havířova, konané 

dne 02.05.2018 

 

       Mgr. Stanislava GORECKÁ  

 

 

4407/86RM/2018 - Zpráva o ověření zápisu z 85. schůze RMH, konané dne 11.04.2018_______  

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zprávu ověřovatele zápisu ze 85. schůze Rady města Havířova, která se konala 

11.04.2018. 

 

 

4408/86RM/2018 - Schválení pořadu 86. schůze RMH, konané dne 02.05.2018______________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložený pořad 86. schůze Rady města Havířova, konané dne 02.05.2018  

dle přílohy s touto úpravou: 

- doplnění bodu: 

86. Schválení žádosti  

 

 

4409/86RM/2018 - Kontrola plnění usnesení pro 86. 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: 

 

4224/83RM/2018 Přijetí finančního daru 
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v y p o u š t í 

 

úkoly: krátkodobé 

 

2365/49RM/2016 Souhlas s rekonstrukcí – přestavbou stavby garáží na 

přístřešek 

3836/76RM/2017 VZ/99/OSRM/17 – „Zvyšování kompetencí zaměstnanců 

prostřednictvím vzdělávání“ – rozhodnutí o výběru 

nejvhodnější nabídky 

3940/78RM/2017 Žádost o udělení výjimky z Nařízení č.5/2017, kterým se 

vydává tržní řád 

4092/81RM/2018 VZ/538/KP/17 - „Zvyšování kompetencí zaměstnanců 

prostřednictvím vzdělávání - legislativa“ – rozhodnutí o 

výběru nejvhodnější nabídky 

4122/82RM/2018 Zřízení pozemkových služebností  

4123/82RM/2018 Zřízení služebnosti inženýrských sítí ve prospěch 

společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace 

Ostrava a.s. 

4166/82RM/2018 Městská realitní agentura, s.r.o. – příprava valné hromady 

4167/82RM/2018 ZÁMEK Havířov, s.r.o. – příprava valné hromady 

4229/83RM/2018 ZPŘ/15/OÚR/18 - „Parkoviště na ul. Stavbařská“ - 

rozhodnutí o výběru a o uzavření smlouvy  

4230/83RM/2018 ZPŘ/563/OÚR/17 - „Snižování spotřeby energie ZŠ M. 

Pujmanové, Havířov-Šumbark“ - rozhodnutí o výběru a 

o uzavření smlouvy 

4243/84RM/2018 VZ/87/MRA/17 - „Zpracování projektové dokumentace 

na sanaci Zdravotního střediska ul. Jurije Gagarina 

1595/2b, Havířov-Podlesí“ – uzavření dodatku č. 1 ke 

smlouvě o dílo 

4244/84RM/2018 Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 

4247/84RM/2018 Zajištění pohoštění formou rautu pro akci „Havířov 

v květech 2018“ 

4249/84RM/2018 VZ/99/OSRM/17 – „Zvyšování kompetencí zaměstnanců 

prostřednictvím vzdělávání“ - rozhodnutí o výběru 

nejvhodnější nabídky na dílčí část 1 - Public realtions a na 

dílčí část 3 - Ekonomika 

4265/84RM/2018 Ukončení pronájmu pozemku parc.č. 606/4, k.ú. 

Bludovice 

4271/84RM/2018 Zřízení služebnosti ve prospěch společnosti Asental Land, 

s.r.o.  

4272/84RM/2018 Zřízení věcného  břemene - služebnosti ve prospěch 

společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 

4288/84RM/2018 „ZŠ Na Nábřeží – výměna oken, dveří, oprava fasády a 

vstupního portálu“ (číslo stavby 15033) – uzavření 

Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č.678/OSRM/2017 

4327/85RM/2018 JŘBU/152/MP/18 - „Mobilní služebna Městské policie 

Havířov - JŘBU“ - rozhodnutí o výběru a o uzavření 

smlouvy  

4328/85RM/2018 Hodnocení činnosti ředitelů a poskytování odměn 

ředitelům příspěvkových organizací za 2. pololetí roku 

2017  
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4330/85RM/2018 Souhlas zřizovatele s přijetím daru Domovem seniorů 

Havířov, příspěvková organizace 

4334/85RM/2018 Souhlas s přijetím příspěvku z Nadačního fondu Teplo na 

dlani 

4339/85RM/2018 VZ/127/MRA/17 – „Oprava hydroizolace 1. PP, budovy  

na ulici Jana Žižky 3, Havířov“ – rozhodnutí o výběru 

dodavatele  

4340/85RM/2018 Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 

4373/85RM/2018 Jmenování členů konkurzních komisí pro konkurzní řízení 

na pracovní místa ředitelů ZŠ Pujmanové Havířov, ZŠ 1. 

máje Havířov, ZŠ Jarošova Havířov 

4374/85RM/2018 Vyhlášení konkurzního řízení na pracovní místo ředitele 

MŠ Přímá Havířov 

4375/85RM/2018 Stanovení platu řediteli ZŠ F. Hrubína Havířov 

4386/85RM/2018 VZ/76/OSV/18 – „Rekondičně - ozdravné pobyty 

osamělých seniorů  

pro rok 2018“ – rozhodnutí o vyloučení a o výběru 

nejvhodnější nabídky 

4387/85RM/2018 VZ/77/OSV/18 – „Rekondiční pobyty seniorů pro rok 

2018“ – rozhodnutí o vyloučení a o výběru nejvhodnější 

nabídky 

4388/85RM/2018 Souhlas s odesláním písemnosti na Moravskoslezský kraj 

4395/85RM/2018 Stavba č. 18013 – „Ledová plocha u VÚH – PD a AD“ - 

zahájení  

zadávacího řízení 

4396/85RM/2018 „Cyklostezka Havířov – Těrlická přehrada – úsek 17. 

listopadu – lesopark“ (číslo stavby 5004) – uzavření 

Dodatku č. 1 ke Smlouvě  

o dílo č. 398/OSRM/2017 

4397/85RM/2018 Návrh na zrušení části usnesení 

 

 

4410/86RM/2018 - 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 níže uvedeným bytovým jednotkám. V případě, že nájemní smlouva 

nebude uzavřena se žadatelem uvedeným na pořadovém místě č. 1, bude 

nájemní smlouva uzavřena s dalším žadatelem dle níže uvedeného pořadí:  

 

a) Byt č. 2 o velikosti 0+1  na ulici Česká 1200/3, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů: 1. ………………   

 

b) Byt č. 33 o velikosti 0+1 na ulici Jedlová 493/2, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů: 1. …………….., 2. …………….., 3. ……………….. 

 

c) Byt č. 2 o velikosti 1+1 na ulici Na Nábřeží 610/95, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů: 1. …………….., 2. …………….., 3. ……………….. 
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d) Byt č. 4 o velikosti 1+1 na ulici Jaroslava Vrchlického 1468/38,  

Havířov - Podlesí, pořadí žadatelů: 1. …………….., 2. ……………..,  

3. ………………….. 

 

e) Byt č. 30 o velikosti 1+1 na ulici Jaroslava Vrchlického 1482/10,  

Havířov - Podlesí, pořadí žadatelů: 1. …………….., 2. ……………..,  

3. ………………..,  

 

f) Byt č. 9 o velikosti 1+2 na ulici Karvinská 1190/18, Havířov - Město,  

    pořadí žadatelů: 1. …………….., 2. …………….., 3. ……………….. 

 

g) Byt č. 6 o velikosti 1+2 na ulici J.A.Komenského 298/5, Havířov - Město,  

    pořadí žadatelů: 1. …………….., 2. …………….., 3. ……………….. 

 

h) Byt č. 10 o velikosti 1+2 na ulici Turgeněvova 895/6, Havířov - Město,  

    pořadí žadatelů: 1. …………….., 2. …………….., 3. ……………….. 

 

i) Byt č. 11 o velikosti 1+2 na ulici A.S.Puškina 910/3, Havířov - Město,  

    pořadí žadatelů: 1. …………….., 2. ……………..,  

 

j) Byt č. 3 o velikosti 1+2 na ulici Čajkovského 833/1, Havířov - Město,  

   pořadí žadatelů: 1. …………….., 2. …………….., 3. ……………….. 

 

k) Byt č. 4 o velikosti 1+2 na ulici Sukova 822/6, Havířov - Město,  

    pořadí žadatelů: 1. …………….., 2. …………….., 3. ……………….. 

 

l) Byt č. 13 o velikosti 1+3 na ulici K.V.Raise 1084/4, Havířov - Město,  

    pořadí žadatelů: 1. …………….., 2. …………….., 3. ……………….. 

 

m) Byt č. 1 o velikosti 1+3 na ulici Lašská 1155/23, Havířov - Město  

      pořadí žadatelů: 11. …………….., 2. ……………..,  

 

n) Byt č. 21 o velikosti 1+3 na ulici Marie Pujmanové 1121/22,  

Havířov - Šumbark, pořadí žadatelů: 1. …………….., 2. ……………..,  

 

o) Byt č. 6 o velikosti 1+3 na ulici Moravská 479/35,  Havířov - Šumbark,  

    pořadí žadatelů: 1. …………….., 2. …………….., 3. ……………….. 

 

p) Byt č. 14 o velikosti 1+3 na ulici Generála Svobody 279/26,   

Havířov - Šumbark, pořadí žadatelů: 1. …………….., 2. ……………..,  

3. ……………….. 

q) Byt č. 23 o velikosti 1+3 na ulici Nákupní 420/12,  Havířov - Šumbark,  

    pořadí žadatelů: 1. ………………. 

 

r) Byt č. 51 o velikosti 1+3 na ulici Jarošova 1194/31b,  Havířov - Šumbark,  

    pořadí žadatelů: 1. …………………… 

 

s) Byt č. 5 o velikosti 1+4 na ulici V.K. Klicpery 287/2,  Havířov - Šumbark,  

    pořadí žadatelů: 1. …………….., 2. …………….., 3. ……………….. 
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t) Byt č. 1 o velikosti 0+1 na ulici Slezská 769/7,  Havířov - Město,  

    pořadí žadatelů: 1. …………… 

 

u) Byt č. 8 o velikosti 1+2 na ulici Makarenkova 518/4,  Havířov - Město,  

    pořadí žadatelů: 1. …………….., 2. …………….., 3. ……………….. 

 

v) Byt č. 6 o velikosti 1+2 na ulici Národní třída 580/10,  Havířov - Město,  

    pořadí žadatelů: 1. …………….., 2. …………….., 3. ……………….. 

 

w) Byt č. 16 o velikosti 1+2 na ulici Mládí 1106/9,  Havířov - Šumbark,  

     pořadí žadatelů: 1. …………….., 2. ……………..,  

 

x) Byt č. 5 o velikosti 1+2 II.ktg na ulici Dukelská 696/11d,   

Havířov - Šumbark, pořadí žadatelů: 1. ……………………… 

 

y) Byt č. 5 o velikosti 1+2 II.ktg na ulici Dukelská 694/11b,   

Havířov - Šumbark, pořadí žadatelů: 1. …………………….. 

 

z) Byt č. 4 o velikosti 1+3 na ulici A.S.Puškina 907/7,  Havířov - Město,  

    pořadí žadatelů: 1. …………….., 2. …………….., 3. ……………….. 

 

aa) Byt č. 3 o velikosti 1+3 na ulici Lípová 729/5,  Havířov - Město,  

       pořadí žadatelů: 1. …………….., 2. …………….., 3. ……………….. 

 

bb) Byt č. 15 o velikosti 1+3 na ulici Dlouhá třída 1120/81d,  Havířov - Podlesí,  

       pořadí žadatelů: 1. …………….., 2. …………….., 3. ……………….. 

 

cc) Byt č. 12 o velikosti 1+3 na ulici Nákupní 423/6,  Havířov - Šumbark,  

       pořadí žadatelů: 1. ……………….. 

 

dd) Byt č. 11 o velikosti 1+3 na ulici Akátová 459/3,  Havířov - Šumbark,  

       pořadí žadatelů: 1. …………….., 2. …………….., 3. ……………….. 

 

ee) Byt č. 48 o velikosti 1+3 na ulici Mládí 1148/25,  Havířov - Šumbark,  

       pořadí žadatelů: 1. ………………. 

 

ff) Byt č. 20 o velikosti 1+4 na ulici Emy Destinnové 1169/1c,   

Havířov - Šumbark, pořadí žadatelů: 1. …………………….. 

 

gg) Byt č. 4 o velikosti 1+4 na ulici Mozartova 1062/5,  Havířov - Město,  

       pořadí žadatelů: 1. …………….., 2. …………….., 3. ……………….. 

 

p o v ě ř u j e 

 

společnost Městská realitní agentura, s.r.o., k uzavření nájemních smluv s výše 

uvedenými žadateli v uvedeném pořadí za předpokladu splnění podmínek 

záměru pronájmu  

                                                    Z: vedoucí EO MRA, s.r.o. 

                                                                                    T: 15. 5. 2018 
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4411/86RM/2018 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu  

bytů, prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách_______   

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

podání výpovědí  z nájmu v zastoupení společnosti Městská realitní agentura, 

s.r.o., dle přílohy č. 2, z důvodu dluhu na nájemném, službách spojených 

s užíváním bytu a porušování povinností nájemce 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města, přidělených společností  

Městská realitní agentura, s.r.o. jednotlivým nájemcům na základě 

samostatného usnesení rady města s účinností od 1. 4. 2018,  15. 4. 2018  

a 1. 5. 2018 dle přílohy č. 1  

2. prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách dle přílohy č. 3 

 

              

4412/86RM/2018 - ZPŘ/17/MRA/18 - „Sanace obytného domu na ul. J. Hory 7,  

Havířov - Město“ - rozhodnutí o vyloučení dodavatelů z účasti v řízení____  

 

Rada města Havířova 

 

r o z h o d l a  
 

o vyloučení ze zadávacího řízení ZPŘ/148/MRA/17 - „Sanace obytného domu 

na ul. J. Hory 7, Havířov - Město“ společností  

- BYSTROŇ Group, a.s., Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava - Přívoz,  

IČ: 278 00 466 

- STASEKO PLUS s.r.o., Slezská 2101/15, Český Těšín 737 01, IČ: 258 53 473 

- MIJO – STAV stavby s.r.o., Českobratrská 2227/7,  

702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ: 278 33 551  

- STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o., Mostárenská 1140,48,  

Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ: 646 17 874, neboť uvedené společnosti na 

základě žádosti neobjasnily ani nedoplnily předložené doklady, jak vyplývá 

z příloh č. 3 - 6 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem oznámení 

zadavatele o vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení dle příloh č. 8 - 11 

 

u k l á d á 

 

odeslat rozhodnutí o vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení, ve znění 

příloh č. 8-11      

Z: vedoucí EO MRA, s.r.o. 

                                                                          T:14.5.2018 
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4413/86RM/2018 - ZPŘ/17/MRA/18 - „Sanace obytného domu na ul. J. Hory 7,  

Havířov - Město“ - rozhodnutí o zadání veřejné zakázky________________ 

 

Rada města Havířova 

 

r o z h o d l a 

 

1. o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku ZPŘ/17/MRA/18 -  

„Sanace obytného domu J. Hory 7, Havířov – Město“ společnosti MEROPS 

spol. s r.o., Strojnická 374, 735 62 Český Těšín, IČ: 253 94 282, 

s nabídkovou cenou 10 727 975,83 Kč bez DPH (12 337 172,20 vč. DPH). 

 

2. o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky ZPŘ/17/MRA/18 - „Sanace  

obytného domu J. Hory 7, Havířov – Město“ takto: 

2. místo: BDSTAV MORAVA s.r.o., Bruzovice 88 739 36 IČ: 26807947, 

s nabídkovou cenou 11 900 368,75 Kč bez DPH 

3. místo“ INTOZA s.r.o., Varšavská 1583/99, 709 00 Ostrava – Hulváky,  

IČ: 258 73 261, s nabídkovou cenou 12 208 296,00 Kč bez DPH 

4. místo:  Stavos Stavba a.s., U Studia 3189/35,0 Ostrava – Zábřeh, 700 30,  

IČ: 447 39 494, s nabídkovou cenou 13 241 242,20 Kč bez DPH. 

 

p o v ě ř u j e 

 

1. náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem oznámení  

zadavatele o výběru dodavatele dle přílohy č. 8  

 

2. náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  

o dílo související s veřejnou zakázkou ZPŘ/17/MRA/18 - „Sanace obytného 

domu J. Hory 7, Havířov – Město“ 

 

u k l á d á 

 

1. odeslat oznámení zadavatele o výběru dodavatele ve znění přílohy č. 8 

 

Z: vedoucí EO MRA, s.r.o. 

T: po splnění podmínek účasti  

vybraného dodavatele  

předložením všech dokladů  

dle § 122 odst. 3 zákona 

 

2. předložit smlouvu k podpisu 

 

Z: vedoucí EO MRA, s.r.o. 

T: po marném uplynutí lhůty  

k podání námitek proti  

rozhodnutí o vyloučení  

a o výběru 
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4414/86RM/2018 - ZPŘ/18/MRA/18 – „Sanace obytného domu na ul. Uzavřená 13,  

Havířov – Město“ - rozhodnutí o vyloučení dodavatele z účasti v řízení____  

 

Rada města Havířova 

 

r o z h o d l a  
 

o vyloučení společnosti STASEKO PLUS s.r.o., Slezská 2101/15, Český Těšín 

737 01, IČ: 258 53 473, z účasti v zadávacím řízení ZPŘ/18/MRA/18 – „Sanace 

obytného domu ul. Uzavřená 13, Havířov – Město“, neboť společnost na 

základě žádosti neobjasnila ani nedoplnila předložené doklady, jak vyplývá 

z přílohy č. 4  

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem oznámení 

zadavatele o vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení dle přílohy č. 5 

 

u k l á d á 

 

odeslat rozhodnutí o vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení, ve znění 

přílohy č. 5  

        

Z: vedoucí EO MRA, s.r.o. 

                                                                          T: 14.5.2018 

 

 

4415/86RM/2018 - ZPŘ/18/MRA/18 – „Sanace obytného domu na ul. Uzavřená 13,  

Havířov – Město“ - rozhodnutí o zadání veřejné zakázky_______________ 

 

Rada města Havířova 

 

r o z h o d l a 

 

1. o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku  

ZPŘ/18/MRA/18 – „Sanace obytného domu na ul. Uzavřená 13,  

Havířov – Město“ společnosti BYSTOŇ Group a.s., Chopinova 576/1,  

702 00 Ostrava – Přívoz, IČ: 278 00 466, s nabídkovou  

cenou 10 160 134,00 Kč bez DPH (11 684 154,00 vč. DPH). 

 

2. o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky ZPŘ/18/MRA/18 – „Sanace  

obytného domu na ul. Uzavřená 13, Havířov – Město“ takto: 

2. místo: MORYS s.r.o., Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava,  

IČ: 428 64 771, s nabídkovou cenou 14 232 026,00 Kč bez DPH 

3. místo: BDSTAV MORAVA s.r.o., se sídlem č.p. 88, 739 36 Bruzovice,  

IČ: 268 07 947, s nabídkovou cenou 14 999 144,00 Kč bez DPH 

4. místo: MH – STAVBY s.r.o., V Poli 904/16, 700 30 Ostrava – Zábřeh,  

IČ: 277 76 506, s nabídkovou cenou 15 003 631,00 Kč bez DPH. 
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p o v ě ř u j e 

 

1. náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem oznámení  

zadavatele o výběru dodavatele dle přílohy č. 8 

 

2. náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy 

o dílo související s veřejnou zakázkou ZPŘ/18/MRA/18 – „Sanace obytného 

domu na ul. Uzavřená 13, Havířov – Město“ 

 

u k l á d á 

 

1. odeslat oznámení zadavatele o výběru dodavatele ve znění přílohy č. 8 

 

Z: vedoucí EO MRA, s.r.o. 

T: po splnění podmínek účasti  

vybraného dodavatele  

předložením všech dokladů  

dle § 122 odst. 3 zákona 

 

2. předložit smlouvu k podpisu 

 

Z: vedoucí EO MRA, s.r.o. 

T: po marném uplynutí lhůty  

k podání námitek proti  

rozhodnutí o vyloučení  

a o výběru 

 

   

 

4416/86RM/2018 - ZPŘ/537/MRA/17 - „Sanace obytného domu Mánesova 12 – 16 
– opakované řízení“ - rozhodnutí o vyloučení dodavatele z účasti v řízení__  
 
Rada města Havířova 
 

r o z h o d l a  
 
o vyloučení společnosti MIJO – STAV stavby s.r.o., Českobratrská 2227/7, 
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 278 33 551, z účasti v zadávacím řízení 
ZPŘ/537/MRA/17 - „Sanace obytného domu Mánesova 12 – 16 – opakované 
řízení“, neboť společnost na základě výzvy neobjasnila ani nedoplnila 
předložené doklady a nezdůvodnila mimořádně nízkou nabídkovou cenu, jak 
vyplývá z přílohy č. 6.  
 

p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem oznámení 
zadavatele o vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení dle přílohy č. 7 
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u k l á d á 

 
odeslat rozhodnutí o vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení, ve znění 
přílohy č. 7         

Z: vedoucí EO MRA, s.r.o. 

                                                                          T: 14.5.2018 
 

 

4417/86RM/2018 - ZPŘ/537/MRA/17 - „Sanace obytného domu Mánesova 12 – 16  

- opakované řízení“ - rozhodnutí o zadání veřejné zakázky______________ 
 
Rada města Havířova 
 
r o z h o d l a 

 
1. o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku  

ZPŘ/537/MRA/17 - „Sanace obytného domu Mánesova 12 – 16 – opakované 
řízení“ společnosti S-O-D Holding s.r.o., Podlesní 1827, Petřvald u Karviné 
735 41, IČ 268 30 272, s nabídkovou cenou 12 888 888,00 Kč bez DPH 
(14 822 221,20 vč. DPH). 

2. o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky ZPŘ/537/MRA/17 - „Sanace 
obytného domu Mánesova 12 – 16 – opakované řízení“ takto: 
2. místo: MH – STAVBY s.r.o., V Poli 904/16, 700 30 Ostrava- Zábřeh,  

IČ: 277 76 506, s nabídkovou cenou 14 325 944,65 Kč bez DPH 
3. místo: Stavos Stavba a.s., U Studia 3189/35, 700 30 Ostrava- Zábřeh,  

IČ: 447 39 494, s nabídkovou cenou 14 479 990,52 Kč bez DPH 
4. místo: BDSTAV MORAVA s.r.o., č.p. 88, 739 36 Bruzovice,  

IČ: 268 07 947 s nabídkovou cenou 16 202 852,22 Kč bez DPH. 
5. místo: STASEKO PLUS s.r.o., Slezská 2101/15, Český Těšín 737 01,  

IČ: 258 53 473, s nabídkovou cenou 16 937 696,90 Kč bez DPH. 
6. místo: Beskydská stavební a.s., Frýdecká 225, 739 61 Třinec,  

IČ: 286 18 891, s nabídkovou cenou 16 993 220,81 Kč bez DPH. 
7. místo: MORYS s.r.o., Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava,  

IČ: 428 64 771, s nabídkovou cenou 17 020 750,36 Kč bez DPH. 

p o v ě ř u j e 
 
1. náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem oznámení 

zadavatele o výběru dodavatele dle přílohy č. 7 
 
2. náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy 

o dílo související s veřejnou zakázkou ZPŘ/537/MRA/17 - „Sanace 
obytného domu Mánesova 12 – 16 – opakované řízení“ 

 
u k l á d á 

 
1. odeslat oznámení zadavatele o výběru dodavatele ve znění přílohy č. 7 

 

Z: vedoucí EO MRA, s.r.o. 

T: po splnění podmínek účasti  
vybraného dodavatele  

předložením všech dokladů  

dle § 122 odst. 3 zákona 
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2. předložit smlouvu k podpisu 
 

Z: vedoucí EO MRA, s.r.o. 
T: po marném uplynutí lhůty  

k podání námitek proti  

rozhodnutí o vyloučení  
a o výběru 

 

 

4418/86RM/2018 - Poskytnutí peněžitých darů – Havířov v květech 2018 – floristická soutěž  
„Století české pohádky“___________________________________________ 

 
Rada města Havířova  
 

s c h v a l u j e 

 
poskytnutí peněžitých darů soutěžícím za umístění na 1. – 3. místě ve floristické 
soutěži „Století české pohádky“, konané dne 16. června 2018 v rámci akce 
„Havířov v květech 2018“ takto: 
1. místo – peněžitý dar ve výši 10 000,- Kč 
2. místo – peněžitý dar ve výši   7 000,- Kč 
3. místo – peněžitý dar ve výši   5 000,- Kč 
 

u k l á d á 
 
informovat radu města o výsledku floristické soutěže „Století české pohádky“, 
konané dne 16. června 2018 

                                                

                                                                                                           Z: vedoucí odboru KP 
                                                                                                           T: 7/2018 
 

 

4419/86RM/2018 - Změny ve složení komisí RMH_____________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

1. rezignaci paní Mgr. Bohuslavy Durčákové na funkci členky komise  

školské RMH ke dni 11.04.2018 

2. rezignaci paní Mgr. Bohuslavy Durčákové na funkci členky komise  

pro občanské záležitosti RMH ke dni 11.04.2018 

 

j m e n u j e 

 

Ing. Jakuba Chlopeckého do funkce člena komise školské RMH a zároveň  

do funkce člena komise pro občanské záležitosti RMH. 
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4420/86RM/2018 - Informativní zprávy Komisí Rady města Havířova za II. pololetí roku 2017  

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zprávy o činnosti jednotlivých komisí Rady města Havířova za II. pololetí  

roku 2017 

 

 

4421/86RM/2018 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání 

dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

informativní zprávu o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací 

z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů ke dni 25. 04. 2018 dle příloh 

 

 

4422/86RM/2018 - Nabídka na odkoupení pozemku parc.č. 1055/2, k.ú. Prostřední Suchá____  

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova neschválit  

odkoupení pozemku parc.č. 1055/2, lesní pozemek o výměře 2 518 m
2
, kat. 

území Prostřední Suchá od paní Evženie Chwistkové, bytem ………………….. 

 

 

 

4423/86RM/2018 - Úhrada části nákladů spojených se zánikem zástavního práva na pozemku                  

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e  

 

úhradu 50% nákladů správního poplatku, který uhradili ve výši 2.000,00 Kč,  

manželé Roman Skácel, ………………………………. a Andrea Skácelová, 

………………………………., jako správní poplatek za zánik zástavního 

práva, zřízeného ve prospěch Hypoteční banky a.s., k pozemku parc. č. 1707/6 

k.ú. Šumbark, který nabylo do majetku statutární město Havířov na základě 

směnné smlouvy č. 83/OSRM/2016 ze dne 9. 2. 2016 s tím, že částku ve výši 

1.000,00 Kč uhradí město Havířov bankovním převodem na účet žadatelů   

                                                                                                            

Z: vedoucí EO  

T: 31.05.2018 
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4424/86RM/2018 - Záměr pronájmu pozemku parc.č. 3733/1 a parc.č. 3733/2 ,  

k.ú. Havířov-město a souhlas vlastníka pozemku se změnou doby užívání 

stavby na pozemku_______________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e     

 

1. záměr  pronájmu pozemku parc.č. 3733/1 , ost. plocha, manipulační plocha  

o výměře 1 481 m
2 

a pozemku parc.č. 3733/2, zast. plocha o výměře 131 m
2
, 

dle GP č. zak. 2187-3/2018 

Nájemci: společnosti AML – automobilové mycí linky, spol. s r.o. se sídlem 

Praha 6, Řepy, Karlovarská 814/115, IČO: 43000495 k  již postavené mycí 

lince automobilů s vedlejšími zařízeními a příjezdem 

 

2. změnu doby užívání stavby mycí linky ve vlastnictví nájemce společnosti  

AML – automobilové mycí linky, spol. s r.o., IČO: 43000495 na pronajatém 

pozemku parc.č. 3733/2 kat. území Havířov-město, z doby dočasné na dobu 

neurčitou a zápis stavby mycí linky do katastru nemovitostí  

 

  

4425/86RM/2018 - Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 4601, k.ú. Havířov-město________   

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e  

 

záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 4601 ostatní plocha,  

ostatní komunikace, k.ú. Havířov-město v majetku města, v rozsahu 456 m
2
,  

pro účely zpevnění části komunikace, která slouží také jako přístup 

k nemovitosti č.p. 1598 na parc. č. 4571/8, k.ú. Havířov-město, ve vlastnictví 

vypůjčitele – paní Dagmar Tomaszkové, bytem ………………………… s tím, 

že vypůjčitel a spoluinvestoři provedou zpevnění komunikace na vlastní 

náklady a nebudou uplatňovat vůči městu žádnou náhradu za vloženou 

investici, přičemž výpůjčka pozemku pro účely výstavby bude sjednána na 

dobu dvou let od podpisu smlouvy                      

 

  

4426/86RM/2018 - Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro účely realizace stavby  

„Parkoviště na ul. Točitá, Havířov- Podlesí“__________________________           

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e  

 

pro účely realizace stavby č. 17028 „Parkoviště na ul. Točitá, Havířov-Podlesí“, 

jejímž stavebníkem je město, udělení práva provést stavbu přeložky a zřízení 

služebnosti inženýrské sítě na pozemcích v majetku města parc. č. 272 a parc.  

č. 270/1, k.ú. Bludovice, spočívající v právu oprávněného -vlastníka  

a stavebníka přeložky, ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín - Děčín IV-

Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02  IČO: 247 29 035, vstupovat a vjíždět 
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na uvedené pozemky, umístit, provozovat či odstranit přeložku podzemního 

kabelu NN v rozsahu cca 104 m
2
, dle zaměření dokončené stavby, přičemž 

hodnota služebnosti je sjednána jednorázově ve výši 500,00 Kč + DPH, protože 

se jedná o přeložku vyvolanou stavbou města            

  

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem budoucí a 

konečné smlouvy o zřízení služebnosti 

 

                                                                                                            Z: vedoucí EO                                                                                                        

                                                                                                            T: ke stavebnímu řízení  

 

 

4427/86RM/2018 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o.__________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města a to parc.č. 60, 61, 81, 

82, 89/1, 91/3, 626/1, k.ú. Šumbark spočívající v právu zřídit, provozovat 

plynárenské zařízení a v právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky 

v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a 

odstraněním plynárenského zařízení „Reko MS Havířov 

-Smetanova + 4, číslo   stavby 7700071334 “   včetně    jeho   součástí,   

příslušenství,    opěrných a vytyčovacích bodů za jednorázovou úhradu ve výši 

458.170,00 Kč + DPH, o výměře 2.290,85 m
2 

dle GP č. 1851-552/2017 ze dne 

09.02.2018,
 
na dobu neurčitou ve prospěch oprávněné společnosti GasNet, 

s r.o., se sídlem: Ústí nad Labem, Klíšská 940/96, Klíše, PSČ 400 01, IČO : 272 

95 567 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  

o zřízení věcného břemene 

                                                                                             Z: vedoucí EO 

                                                                                             T: 30.09. 2018 

 

 

4428/86RM/2018 - Zřízení věcných břemen-služebností ve prospěch společnosti  

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. 2604/20, k.ú.  Prostřední Suchá spočívající v zřízení, 

umístění, provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy 

podzemního kabelového vedení AYKY 4x25 v chráničce DVR110 a jistící 
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skříň SP100 v rámci stavby: Havířov, 125/2, Kwiczala, příp. NNk, č. IP–12–

8020777/VB2  za jednorázovou úhradu 10.000,00 Kč + DPH, o výměře  

1,10 m
2
 dle GP č. 3095-396/2017 ze dne 18.12.2017, na dobu neurčitou  

 

2. zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemku v majetku  

města a to parc.č. 2275/5, k.ú. Bludovice spočívající v zřízení, umístění, 

provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy 

podzemního kabelového vedení AYKY 4x25 v chráničce DVR110 v rámci 

stavby: Havířov, 2274/1, Guĺa, příp. NNk, č. IP–12–8020441/VB2  za 

jednorázovou úhradu 10.000,00 Kč + DPH, o výměře 2,80 m
2
 dle GP č. 

4312-33/2018 ze dne 08.03.2018, na dobu neurčitou ve prospěch oprávněné 

společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem: Děčín, Děčín IV-Podmokly, 

Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 247 29 035 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv  

o zřízení věcného břemene - služebnosti   

                                                                                              Z: vedoucí EO 

                                                                                             T: 30.09.2018 

 

 

4429/86RM/2018 - Zřízení pozemkových služebností___________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům v majetku města a to parc.č. 

2938/3, 2938/15, k.ú. Bludovice za účelem umístění  plynovodní přípojky  

za jednorázovou úhradu ve výši 1.250,00 Kč + DPH, (o výměře 10,00 m
2
),  

za účelem umístění  sjezdu za jednorázovou úhradu ve výši 3.000,00 Kč  

+ DPH, (o výměře 22,00 m
2
) dle GP č. 4273 – 2/2017 ze dne 23.03.2018  

ve prospěch  pozemku parc.č. 2809/50, k.ú. Bludovice, jehož součástí je 

budova č.p. 381, jimž ke dni zřízení pozemkové služebnosti je vlastník  

Ing. Jiří Nytra, bytem ………………………………., na dobu neurčitou 

 

2. zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům v majetku města a to parc.č.  

2310/3, 2734/1, k.ú. Dolní Suchá za účelem umístění  plynovodní přípojky  

za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,00 Kč + DPH, (o výměře 3,00 m
2 

– 

graficky označeno v GP písmenem „B“), za účelem umístění  kanalizační 

přípojky za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,00 Kč + DPH, (o výměře  

7,00 m
2 

– graficky označeno v GP písmenem „C“) a za účelem umístění  

sjezdu za jednorázovou úhradu ve výši 3.000,00 Kč + DPH, (o výměře   

13,00 m
2
 
 
– graficky označeno v GP písmenem „A“) dle GP č. 1334 – 

11/2018  ze dne 07.03.2018 ve prospěch  pozemku parc.č. 2310/5, k.ú. Dolní 

Suchá, jehož součástí je budova č.p. 436, jimiž ke dni zřízení pozemkové 

služebnosti jsou vlastníky Ing. Jiří Rybarčík  a MUDr. Renáta Rybarčíková, 

oba bytem ………………………………., na dobu neurčitou 
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3. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č. 4755,  

k.ú. Havířov - město za účelem umístění  vodovodní přípojky za 

jednorázovou úhradu ve výši 1.000,00 Kč + DPH, (o výměře 1,00 m
2
) dle GP 

č. 2195-17/2018 ze dne 27.03.2018 ve prospěch budovy č.p. 1555, která stojí 

na pozemku parc.č. 4926/5, k.ú. Havířov - město, jimiž ke dni zřízení 

pozemkové služebnosti jsou vlastníky MUDr. Karel Dostalík, bytem 

………………………………. a Mgr. Lenka Dostalíková, bytem 

………………………………., na dobu neurčitou 

 

4. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č. 2491,  

k.ú. Bludovice za účelem umístění  vodovodní přípojky za jednorázovou 

úhradu ve výši 3.784,00 Kč + DPH, (o výměře 30,27 m
2
) dle GP č. 4320-

143a/2017 ze dne 06.03.2018 ve prospěch  pozemku parc.č. 2466/14, k.ú. 

Bludovice, jehož součástí je budova č.p. 431, jimiž ke dni zřízení pozemkové 

služebnosti jsou vlastníky Lubomír Zuskin a Helena Zuskinová, oba bytem 

………………………………., na dobu neurčitou 

 

5. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č. 2491,  

k.ú. Bludovice za účelem umístění  vodovodní přípojky za jednorázovou 

úhradu ve výši 3.140,00 Kč + DPH, (o výměře 25,12 m
2
) dle GP č. 4320-

143c/2017 ze dne 06.03.2018 ve prospěch  pozemku parc.č. 2379, k.ú. 

Bludovice, jimž ke dni zřízení pozemkové služebnosti je vlastník Regina 

Ondrušková, bytem ………………………………., na dobu neurčitou 

 

6. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č.  

2734/1, k.ú. Dolní Suchá za účelem umístění  sjezdu za jednorázovou úhradu 

ve výši 3.000,00 Kč + DPH, (o výměře 7,00 m
2
) dle GP č. 1312-5/2017  

ze dne 16.04.2018 ve prospěch  pozemku parc.č. 2413/4, k.ú. Dolní Suchá, 

jehož součástí je budova č.p.362, jimiž ke dni zřízení pozemkové služebnosti 

jsou vlastníky Karel Koláska a Dana Kolásková, oba bytem 

………………………………., na dobu neurčitou 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv  

o zřízení pozemkové služebnosti  

                                                                                             Z: vedoucí EO 

                                                                                             T: 30.09.2018 

 

 

4430/86RM/2018 - Záměr pronájmu části nemovité věci formou veřejné soutěže____________ 
 

Rada města Havířova 
 
o d k l á d á 

 
záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání  
o celkové výměře 157,85 m

2 
v 1. nadzemním podlaží části  

D budovy č. p. 86, ul. Svornosti 2, Havířov-Město, formou veřejné soutěže. 
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4431/86RM/2018 - Záměr prodloužení pronájmu nemovitosti____________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

záměr prodloužení pronájmu budovy bez č. p. na pozemku parc. č. 1271,  

k. ú. Havířov-město, o výměře 59,50 m
2
, nájemci p. Romanu Lípovi,  

IČO: 44080026, k dalšímu provozování zázemí tržiště 

 

 

4432/86RM/2018 - Pronájem a prodloužení pronájmu 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 48,74 m
2
 ve 2. poschodí obytného domu na ul. Obránců míru 3, 

Havířov-Šumbark, Armádě spásy v České republice, z.s., IČO: 40613411, 

jako kancelář Prevence bezdomovectví, terénní služby, za podmínek: 

- nájemné 500,00 Kč bez DPH měsíčně 

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 

- hrazení záloh za služby měsíčně 

 

2. pronájem části nemovité věci, a to stožáru STA na budově obytného domu   

ul. Střední 504/3, Havířov-Šumbark, spol. ha-vel internet s.r.o.  

IČO: 25354973, k umístění 2 ks parabolických antén a kabelového vedení 

k poskytování radioreleové datové linky pro připojení služebny Policie ČR  

na ul. Moravské 498/31, Havířov-Šumbark, za podmínek:  

- na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 

- nájemné 1.200,00 Kč ročně bez DPH 

- hrazení spotřeby el. energie na základě podružného měření 

 

3. ukončení nájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání  

o celkové výměře 62,52 m
2
 v 1. poschodí budovy zdravotního střediska na 

Dlouhé tř.  1134/83, Havířov-Podlesí, spol. MOJE AMBULANCE  

Havířov – Podlesí s.r.o., IČO: 06025650, dohodou k 31. 5. 2018 

 

4. pronájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání  

o celkové výměře 62,52 m
2
 v 1. poschodí budovy zdravotního střediska  

na Dlouhé tř.  1134/83, Havířov-Podlesí, spol. MOJE AMBULANCE a.s., 

IČO: 27798941, jako ordinaci praktického lékaře, za podmínek: 

- nájemné 1.063,00 Kč/m
2
/rok bez DPH za nebytové prostory o výměře  

46,81 m
2
 nájemné 213,00 Kč/m

2
/rok bez DPH za společné prostory  

o výměře 15,71 m
2
 

- nájem na dobu neurčitou od 1. 6. 2018 s šestiměsíční výpovědní lhůtou 
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5. prodloužení pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání  
o výměře 88,85 m

2 
v přízemí obytného domu ul. Fibichova 228/23, Havířov-

Město, nájemci spol. FOKUS optik a.s., IČO: 25639854, k dalšímu 
provozování oční optiky s vyšetřovnou optometrie, za podmínek: 
- nájemné 4.103,00 Kč/m2/rok bez DPH za prodejní prostory o výměře  
46,50 m

2 

- nájemné 1.066,00 Kč/m2/rok bez DPH za ostatní prostory o výměře  
42,35 m

2 

- nájem na dobu určitou 5 let od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2023 
 

 

4433/86RM/2018 - Zvýšení nájemného o inflaci za prostory sloužící k podnikání____________  
 

Rada města Havířova 
 

s c h v a l u j e 
 
zvýšení nájemného za prostory sloužící k podnikání o průměrnou inflaci 
stanovenou ČSÚ za rok 2017 ve výši 2,5 % s účinností od 1. 7. 2018 

 

  

4434/86RM/2018 - Převod nájmu části nemovité věci z důvodu prodeje závodu  

– p. Jana Kušová_________________________________________________ 
 

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 výměře 58,99 m

2
 v přízemí 

obytného domu na Dlouhé třídě 475/27, Havířov-Město, z nájemkyně  
p. Jany Kušové, IČO: 22974415, na spol. HEMP CARE s.r.o., IČO: 29149631 

 

s c h v a l u j e 
 
podmínky nájemní smlouvy: 
- účel: prodejna květin, zahrádkářských potřeb, rostlinných produktů  
a rostlinných doplňků 

- nájemné 1.276,00 Kč/m
2
/rok bez DPH    

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 5. 2018 
 

 

4435/86RM/2018 - Využití majetku – věci nalezené a majetek po zemřelých________________ 
 

Rada města Havířova 

 
b e r e   n a   v ě d o m í    
 
nabytí nalezených movitých věcí dle § 1057 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a majetku po zemřelých,  
u kterých bylo statutární město Havířov vypravitelem pohřbu, a nabylo majetek 
na základě usnesení soudu   
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s c h v a l u j e  

 

odprodej použitelných věcí dle přílohy č. 1, nabytých jako věci nalezené  

a majetku po zemřelých, prostřednictvím firem zajišťujících prodej použitých 

věcí  

 

 

4436/86RM/2018 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova________________  
 

Rada města Havířova 
 

s c h v a l u j e    
 
rozpočtové opatření č. 48., dle důvodové zprávy a příloh, 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí  
rozpočtové opatření č. 48., dle důvodové zprávy a příloh. 

 

             

4437/86RM/2018 - „Jímání srážkových vod na MFK v Prostřední Suché“ (stavba č. 17035)  
– zahájení 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 na stavební  
    práce „Jímání srážkových vod na MFK v Prostřední Suché“ (stavba č. 17035) 
 
2. následné veřejné zakázky (opce):   ne  
    rozdělení veřejné zakázky na části:   ne 
 
3. dílčí plnění (fakturace):   ano (měsíční)  
    poskytnutí zálohy:    ne 
    čerpání dotace:    ne 
    přenesená daňová povinnost:    ne 
 
4. varianty nabídky:    ne 
 
5. dobu realizace veřejné zakázky:   

    předpokládané zahájení:   červenec 2018   
    termín dokončení:     nejpozději do 120 dnů ode dne  
                                                                          účinnosti smlouvy  
  
6. hodnotící kritérium:                                    nejnižší nabídková cena  

v Kč bez DPH 
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7. základní způsobilost:  
- v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání  
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů - čestné prohlášení ne 
starší 3 měsíce přede dnem podání nabídky 

 
8. profesní způsobilost:  

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud je v nich  
zapsán, ne starší 3 měsíce přede dnem podání nabídky 

- doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné  
zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují  

 

9. ekonomickou kvalifikaci: 

- čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou  

zakázku 

 

10. technickou kvalifikaci:  

- seznam stavebních prací jako předmět veřejné zakázky, tj. výstavba  

retenčních nádrží/nebo objektů, poskytnutých za posledních 5 let přede 

dnem podání nabídky včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a 

dokončení nejvýznamnějších stavebních prací v seznamu uvedených, 

přičemž dodavatel splní danou kvalifikaci, pokud prokáže poskytnutí min. 

3 stavebních zakázek, přičemž předmětem každé byla výstavba retenčních 

nádrží nebo objektů v minimální hodnotě 2.500.000,-Kč bez DPH. 

- osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci, a to: 

a)  osvědčení o autorizaci nebo o registraci usazené či hostující osoby 

v oboru: 

1. vodního hospodářství pro stavbyvedoucího i zástupce 

stavbyvedoucího, z nichž vždy alespoň jeden musí vykonávat odborné 

vedení provádění stavby 

2. pozemní stavby pro osobu, která bude vykonávat odborné vedení  

provádění části stavby SO 02 – Stavební úpravy pro čerpací stanici, 

SO 03 Přespádování střešních svodů, PS 01 Čerpání 

naakumulovaných vod, PS 02 Elektročást  (touto osobou může být 

i stavbyvedoucí nebo zástupce stavbyvedoucího) 

b) úřední oprávnění podle ust. § 13 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 200/1994  

Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 

souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, pro osobu 

ověřující výsledky zeměměřických činností 

c) u stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího vykonávání odborného  

vedení stavby u minimálně 3 stavebních zakázek, přičemž předmětem 

každé zakázky musela být výstavba retenční nádrže, nebo objektů 

v minimální hodnotě 1.500.000 Kč bez DPH na 1 zakázce. 

 

11. další podmínky:      

- složení peněžité kauce v hodnotě 100 000  Kč za účelem zajištění  

splnění povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení 

- předložení před podpisem smlouvy pojistné smlouvy nebo pojistného  

certifikátu o pojištění odpovědnosti za škodu s pojistným plněním 

v minimální výši 1 000 000 Kč  

- záruka 60 měsíců včetně technologického zařízení 
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12. způsob realizace zadávacího řízení:  

- listinnou formou  

 

13. složení hodnotící komise dle Přílohy č. 1 

 

14. odeslání výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace dodavatelům  

uvedeným v Příloze č. 2 

 

p o v ě ř u j e  

 

Ing. Karla Šlachtu, náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj, podpisem 

dokumentů souvisejících se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého 

rozsahu „Jímání srážkových vod na MFK v Prostřední Suché.“ 

 

u k l á d á  

 

předložit k podpisu výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou 

zakázku malého rozsahu „Jímání srážkových vod na MFK v Prostřední Suché“  

              

          Z: vedoucí OÚR 

          T: 05/2018 

 

 

4438/86RM/2018 - Stavba č. 14017 Multigenerační sportovně-relaxační areál  

ul. Lázeňská - zahájení 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 

   „Multigenerační sportovně-relaxační areál ul. Lázeňská“ (stavba č. 17017) 

 

 

2. následné veřejné zakázky (opce):  ne  

    rozdělení veřejné zakázky na části:  ne 

 

3. dílčí plnění (fakturace):   ano (měsíční) 

    poskytnutí zálohy:    ne 

    čerpání dotace:    ne 

    přenesená daňová povinnost:   ne 

 

4. druh zadávacího řízení:  zjednodušené podlimitní řízení  

 

5. zadávací lhůtu:    120 dnů 

 

6. výši požadované jistoty:   350.000 Kč  

 

7. varianty nabídky:    ne 
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8. dobu realizace veřejné zakázky:  

předpokládané zahájení:   červenec 2018  

(účinnost smlouvy) 

termín ukončení: nejpozději do 120 kalendářních  

 dnů ode dne účinnosti smlouvy 

(zveřejnění smlouvy v registru smluv) 

  

9. kritérium hodnocení:    nejnižší nabídková cena  

v Kč včetně DPH (váha 100%) 

 

10. základní způsobilost dodavatele v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona  

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon“), doklady dle ust. § 75 zákona  

 

11. profesní způsobilost:  

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence dodavatele,  

pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje 

- doklad o oprávnění k podnikání dodavatele v rozsahu odpovídajícímu 

předmětu veřejné zakázky, a to „Provádění staveb, jejich změn  

a odstraňování“ a „Výkon zeměměřických činností“ 

 

12. technickou kvalifikaci:  

- seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením 

 zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a 

dokončení nejvýznamnějších stavebních prací v seznamu uvedených, 

přičemž dodavatel splní danou kvalifikaci, pokud prokáže poskytnutí min.: 

a) 3 zakázek, přičemž předmětem každé byla výstavba nového 

multifunkčního hřiště v minimální hodnotě 7.000.000 Kč bez DPH / tyto 

stavební práce na 1 zakázce  

b) 2 zakázek, přičemž předmětem každé byla výstavba nového skateparku 

 s povrchem z hlazeného betonu v minimální hodnotě 3.000.000 Kč bez 

DPH / tyto stavební práce na 1 zakázce  

(poskytnutí stavebních prací požadovaných v písm. a) a b) je možno prokázat i 

společně stejnou zakázkou) 

 

- seznam osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky,  

v tomto složení: 

a) stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího, z nichž vždy alespoň jeden 

musí vykonávat odborné vedení provádění stavby 

b) osoba ověřující výsledky zeměměřických činností (touto osobou může  

být i stavbyvedoucí nebo zástupce stavbyvedoucího) 

- osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci stavbyvedoucího a zástupce  

stavbyvedoucího: 

a)  osvědčení o autorizaci nebo o registraci usazené či hostující osoby  

v oboru pozemní stavby 

b)  vykonávání odborného vedení stavby u minimálně 2 dokončených  

zakázek, přičemž předmětem každé byla výstavba nového 

multifunkčního hřiště v minimální hodnotě 7.000.000 Kč bez DPH / tyto 

stavební práce na 1 zakázce 

- osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osoby ověřující výsledky  

zeměměřických činností, a to úřední oprávnění podle ust. § 13 odst. 1 písm. 
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a) a c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění 

některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších 

předpisů  

 

13.  podmínky zadávacího řízení:      

- předložení seznamu poddodavatelů dle ust. § 105 odst. 1 písm. b) zákona  

v nabídce 

- jako podmínku uzavření smlouvy dle ust. § 104 písm. e) zákona  

předložení: 

a) dokladů dle ust. § 75 zákona prokazujících základní způsobilost 

poddodavatelů dodavatele v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona  

b) výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence  

poddodavatelů dodavatele, pokud jiný právní předpis zápis do takové 

evidence vyžaduje 

c) dokladu o oprávnění k podnikání poddodavatelů dodavatele v rozsahu  

odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, na jakém se bude 

poddodavatel podílet, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění 

vyžadují 

d) pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu s pojistným plněním  

v minimální výši 10.000.000 Kč a s maximální spoluúčastí 50.000 Kč 

e) informace o tom, zda je vybraný dodavatel malý či střední podnik, jak  

je uvedeno v doporučení Komise 2003/361/ES 

 

14.  podmínky realizace:      

- záruka za jakost celého díla 60 měsíců 

- předložení bankovní záruky k zajištění plnění povinností dodavatele  

v záruční době ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH nejpozději v den 

doručení písemné výzvy dodavatele zadavateli k převzetí dokončeného 

díla 

 

15. složení komise dle Přílohy č. 1 

 

16. odeslání výzvy k podání nabídky dodavatelům uvedeným v Příloze č. 2 

 

p o v ě ř u j e  

 

1. komisi otevíráním obálek, hodnocením nabídek, posouzením nabídky  

či nabídek, zda splňují podmínky účasti v zadávacím řízení, a posouzením 

splnění podmínek účasti vybraného dodavatele po předložení dokladů podle 

ust. § 122 zákona 

 

2. náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem dokumentů  

týkajících se předmětného zadávacího řízení 
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4439/86RM/2018 - Přerušení provozu mateřských škol v měsíci červenci a srpnu 2018_______ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

přerušení provozu mateřských škol, jejichž zřizovatelem je statutární město 

Havířov, a to v měsíci červenci a srpnu 2018, dle přílohy č. 1  

 

 

4440/86RM/2018 - Jmenování členů konkurzní komise pro konkurzní řízení na pracovní  

místo ředitele MŠ Přímá Havířov___________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

j m e n u j e 

 

konkurzní komisi pro konkurzní řízení na pracovní místo ředitele Mateřské 

školy Havířov-Podlesí Přímá 8/1333, příspěvková organizace, IČO: 70958246 

ve složení: 

 

Předsedkyně:    

Mgr. Jana Feberová  primátorka města, zástupce zřizovatele  

 

Další členové:  

Bc. Alena Zedníková  náměstkyně primátorky pro sociální rozvoj, 

zástupce zřizovatele 

 

Mgr. Kamila Králová   zástupce Krajského úřadu  

Moravskoslezského kraje 

Bc. Yvetta Poláková  odborník v oblasti státní správy 

paní Kamila Witasková  pedagogický pracovník MŠ Přímá Havířov 

Mgr. Iveta Galušková   školní inspektorka České školní inspekce  

 

Odborník s hlasem poradním:  

PaedDr. Svatopluk Novák      člen školské komise Rady města Havířova 

 

p o v ě ř u j e 

 

podpisem jmenovacích dekretů členů konkurzní komise Mgr. Janu Feberovou, 

primátorku města 

 

u k l á d á 

 

učinit úkony k zahájení činnosti konkurzní komise v souvislosti s obsazením 

pracovního místa ředitele MŠ Přímá Havířov bezodkladně po jejím jmenování 

 

        Z: zástupce vedoucího OŠK 

         T: květen 2018  
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4441/86RM/2018 - Udělení souhlasu s přijetím darů příspěvkovými organizacemi  

zřízenými statutárním městem Havířov______________________________  

 

 

Rada města Havířova 

 

s ouh l as í  

 

s přijetím darů příspěvkovými organizacemi města: 

 

1. ASTERIX – středisko volného času Havířov, příspěvková organizace  

(IČO: 75085747) 

 

peněžitý dar ve výši 6 700 Kč od společnosti Jaroslav Straka s.r.o.,  

Soběšovice 82, 739 39 Soběšovice, IČO: 25360736 – vybavení taneční 

skupiny – sportovní trička s potiskem a šátky na soutěžní sezónu roku 2018 

 

2. Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná  

(IČO: 62331221) 

 

- peněžitý dar ve výši 2 000 Kč od Andrey Pakuzové, …………………..  

– ke konání výroční školní akademie pořádané u příležitosti 60. výročí školy 

v roce 2018 

- peněžitý dar ve výši 5 000 Kč od Nadačního fondu TEPLO NA DLANI,  

Konzumní 298/6a, 736 01 Havířov-Šumbark, IČO: 06486282 – úhrada 

nákladů na pořádání exkurze 

 

3. Základní škola Kapitána Jasioka Havířov – Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57  

okres Karviná (IČO: 61988600) 

 

peněžitý dar ve výši 5 000 Kč od Nadačního fondu TEPLO NA DLANI, 

Konzumní 298/6a, 736 01 Havířov-Šumbark, IČO: 06486282 – úhrada dopravy 

žáků na exkurzi 

 

 

4442/86RM/2018 - Udělení souhlasu příspěvkovým organizacím se zapojením se do projektu 

vyhlášeného MPSV ČR____________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s o u h l a s í 

  

1. se zapojením níže uvedených příspěvkových organizací na pozici partnera  

s finančním příspěvkem do projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem 

ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském 

kraji“, kde žadatelem o finanční podporu, v rámci Operačního programu 

potravinové a materiální pomoci, výzvy číslo 30_18_008 je Moravskoslezský 

kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692  
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Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná,  

příspěvková organizace (IČO: 70958149) 

 

předpokládaná výše finančního příspěvku:  474 621,00 Kč 

spolufinancování:      bez spoluúčasti 

 

Mateřská škola Havířov-Šumbark Moravská 14/404,  

příspěvková organizace (IČO: 61988588) 

 

předpokládaná výše finančního příspěvku:  149 205,00 Kč 

spolufinancování:     bez spoluúčasti 

 

2. s uzavřením smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem mezi  

Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692  

a příspěvkovými organizacemi uvedenými v bodě 1. tohoto usnesení 

 

p o v ě ř u j e 

 

primátorku města podpisem formulářů „Souhlas zřizovatele se zapojením 

příspěvkových organizací do projektu kraje financovaného z Operačního 

programu potravinové a materiální pomoci na pozici partnera s finančním 

příspěvkem“ 

 

 

4443/86RM/2018 - Udělení souhlasu s podáním žádostí o dotaci ZŠ F. Hrubína_____________ 

 

Rada města Havířova 

 

s o u h l a s í 

 

s podáním žádostí o dotaci příspěvkovou organizací města: 

 

Základní škola Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná  

(IČO: 61988723) 

- poskytovatel dotace:   Nadace ČEZ  

název programu:    Zaměstnanecké granty 

název projektu:    Rovné šance vzdělávání žáků s PAS,  

SPU a zdravotním znevýhodněním 

požadovaná výše dotace:   30 000 Kč 

spolufinancování:    bez spoluúčasti  

 

- poskytovatel dotace:   Nadační fond Veolia  

název programu:    Minigranty 

název projektu:  Rovné šance vzdělávání žáků s PAS, 

SPU a zdravotním znevýhodněním 

požadovaná výše dotace:   42 000 Kč 

spolufinancování:    bez spoluúčasti  
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- poskytovatel dotace:   Fond Sidus, z. ú.  

název programu:    Výzva 2018 

název projektu:    Žák s oboustrannou těžkou  

      nedoslýchavostí Pomůcka Roger  

(FM) systém 

požadovaná výše dotace:   55 000 Kč 

spolufinancování:    bez spoluúčasti  

 

    

4444/86RM/2018 - Pořízení SW portálu pro prezentaci sportu ve městě Havířově – doplňující 

informace_______________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

doplňující informace k záměru pořízení SW portálu pro prezentaci sportu  

ve městě Havířově dle přílohy č. 1 tohoto materiálu 

  

n e s c h v a l u j e  

 

realizovat v současné době pořízení SW portálu pro prezentaci sportu  

ve městě Havířově 

 

 

4445/86RM/2018 - Udělení souhlasu s přijetím daru příspěvkovou organizací  

Městská knihovna Havířov_________________________________________   
 

Rada města Havířova  

 

s o u h l a s í 

 

s přijetím níže uvedeného finančního daru příspěvkovou organizací Městská 

knihovna Havířov, IČO: 00601250, se sídlem Svornosti 86/2, budova G, 

Havířov – Město: 

 

druh a hodnota daru:   finanční dar ve výši 500 Kč 

poskytovatel daru:      Kasalová Marcela, ………………………………. 

specifikace daru: Nákup předplatného časopisu ELLE pro rok 2019  

pro oddělení hudby a umění 
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4446/86RM/2018 - Souhlas s podáním výpovědi společnosti CZECH PRINT CENTER a.s.  

– tisk Radničních listů_____________________________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

s ch v a l u j e 

 

1. Městskému kulturnímu středisku Havířov, IČ: 00317985 podání výpovědi  

Smlouvy o dílo na polygrafické práce - tisk městského periodika Radniční 

listy společnosti CZECH PRINT CENTER a.s., IČ: 43875548, se sídlem 

Černokostelecká 613/145, Praha 10, Malešice. 

 

2. Uzavření Smlouvy o dílo k zajištění polygrafických prací – tisku městského  

periodika Radniční listy se společností Kartis + Co s.r.o., IČ: 25861441, se 

sídlem Borovského 717/14, Karviná - Ráj, na dobu určitou dle důvodové 

zprávy. 

 

             

4447/86RM/2018 - „Nákup PC, PC komponent, příslušenství a síťových prvků 2018“ –  

zahájení 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 na dodávky 

    „Nákup PC, PC komponent, příslušenství a síťových prvků 2018“ 

 

2. následné veřejné zakázky (opce):  ne  

    rozdělení veřejné zakázky na části:  ano (čtyři části dle Přílohy č. 3) 

 

3. dílčí plnění (fakturace):   ne 

    poskytnutí zálohy:    ne 

    čerpání dotace:    ne 

    přenesená daňová povinnost:   ne 

 

4. varianty nabídky:    ne 

 

5. dobu realizace veřejné zakázky:   

    předpokládané zahájení:   květen 2018  

    termín dokončení:     do 20 kalendářních dnů ode  

dne účinnosti smlouvy  

   

6. hodnotící kritérium:                      nejnižší nabídková cena  

v Kč včetně DPH 

    

7. základní způsobilost:  

- v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání  

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů - čestné prohlášení ne 

starší 3 měsíce přede dnem podání nabídky 
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8. profesní způsobilost:  

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud je v nich  

zapsán, ne starší 3 měsíce přede dnem podání nabídky 

- doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné  

zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují  

 

9. další podmínky:      

- záruka jednotlivých částí veřejné zakázky dle Přílohy č. 3 

- dodavatel nebude moci využít poddodavatele na dodání předmětu plnění  

a prokázání kvalifikace 

 

10. způsob realizace zadávacího řízení:  

- listinnou formou  

 

11. složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek dle Přílohy č. 1 

 

12. odeslání výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace dodavatelům  

uvedeným v Příloze č. 2 

 

p o v ě ř u j e  

 

Bc. Josefa Bělicu, náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku, 

podpisem dokumentů souvisejících se zadávacím řízením na veřejnou  

zakázku malého rozsahu „Nákup PC, PC komponent, příslušenství  

a síťových prvků 2018“ 

 

u k l á d á  

 

předložit k podpisu výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou 

zakázku malého rozsahu „Nákup PC, PC komponent, příslušenství a síťových 

prvků 2018“  

       

          Z: vedoucí ORG 

               T: 05/2018 

 

            

4448/86RM/2018 - „Program pro ochranu osobních a citlivých dat“ – zahájení 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 na dodávky  

    „Program pro ochranu osobních a citlivých dat“   

 

2. následné veřejné zakázky (opce):  ne  

    rozdělení veřejné zakázky na části:  ne 
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3. dílčí plnění (fakturace):   ano (dodání programu a roční  

       technická podpora)  

    poskytnutí zálohy:    ne 

    čerpání dotace:    ne 

    přenesená daňová povinnost:   ne 

 

4. varianty nabídky:    ne 

 

5. dobu realizace veřejné zakázky:   

předpokládané zahájení:   červen 2018 (účinnost smlouvy, 

tj. zveřejnění v registru smluv) 

termín dodání programu:   nejpozději do září 2018  

následný provoz programu   

technická podpora:     do roku 2022 

 

6. hodnotící kritérium:                      nejnižší nabídková cena  

v Kč včetně DPH 

    

7. základní způsobilost:  

- v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání  

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)  

- čestné prohlášení ne starší 3 měsíce přede dnem podání nabídky 

 

8. profesní způsobilost:  

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud je  

v nich zapsán, ne starší 3 měsíce přede dnem podání nabídky 

- doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu  

veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují  
 
9. ekonomickou kvalifikaci: 

- čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit  
veřejnou zakázku 

 
10. technickou kvalifikaci:  

- seznam minimálně 3 významných dodávek obdobného charakteru jako 
předmět veřejné zakázky, tj. dodávka programu pro ochranu osobních a 
citlivých dat v minimální hodnotě 500 000 Kč bez DPH/1 dodávka, 
poskytnutých za poslední 3 roky přede dnem podání nabídky, 

 
11. další podmínky:      

- předložení před podpisem smlouvy pojistné smlouvy nebo pojistného  
certifikátu o pojištění odpovědnosti za škodu s pojistným plněním 
v minimální výši 5 000 000 Kč. 

- záruka 24 měsíců  
 
12. způsob realizace zadávacího řízení:  

- listinnou formou  
 
13. složení hodnotící komise/komise pro posouzení nabídek dle Přílohy č. 1 
 
14. odeslání výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace dodavatelům  

uvedeným v Příloze č. 2   
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p o v ě ř u j e  
 
Bc. Josefa Bělicu, náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku, 
podpisem dokumentů souvisejících se zadávacím řízením na veřejnou zakázku 
malého rozsahu „Program pro ochranu osobních a citlivých dat“ 
  
u k l á d á  
 
předložit k podpisu výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou 
zakázku malého rozsahu „Program pro ochranu osobních a citlivých dat“  

              

          Z: vedoucí ORG 
          T: 06/2018 

 

 

4449/86RM/2018 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Komplexní údržba veřejné zeleně  
v okrscích č. 3 a č. 4“ se společností Technické služby Havířov a.s. _______   
 
Rada města Havířova 

 

r u š í 
 
usnesení č. 4285/84RM/2018 ze dne 28. 3. 2018 ve znění – Rada města 
schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 437/OKS/2017 ze dne  
30. 5. 2017 uzavřené mezi statutárním městem Havířov a společností Technické 
služby Havířov a.s., IČO 25375601, Karvinská 66/1461, 736 01 Havířov-Město 
(dále jen „TSH a.s.“), kterým se upravuje článek III. Předmět díla, odst. 1.2. 
písm. a) původní smlouvy 

 
 s c h v a l u j e  

 
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 437/OKS/2017 ze dne 30. 5. 2017 
uzavřené mezi statutárním městem Havířov a společností Technické služby 
Havířov a.s., IČO 25375601, Karvinská 66/1461, 736 01 Havířov – Město (dále 
jen „TSH a.s.“), kterým se upravuje článek III. Předmět díla, odst. 1.2. písm. a) 
původní smlouvy a nově zní takto: 

 
a)  provádění kosení intenzivních, extenzivních a ostatních ploch I. kategorie  

a ostatních ploch II. kategorie (příloha č. 2), a to včetně shrabání a svozu  
a uložení zeleného odpadu; kosení travnatých ploch bude prováděno dle 
potřeby a klimatických podmínek na základě měsíčního plánu prací 
zhotovitele odsouhlaseného objednatelem - odborem komunálních služeb.  
Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli vždy k 30.4. daného kalendářního 
roku     aktualizovaný seznam svěřených ploch s uvedením čísel parcel  
a jejich výměr 

 
p o v ě ř u j e  

 
náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem Dodatku č. 1 Smlouvy 
o dílo 437/OKS/2017        

Z: vedoucí OKS 

T: 05/2018 
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4450/86RM/2018 - Žádost o zřízení vyhrazeného parkovaní pro vozidlo se speciálním 

označením O7 pro paní Ing. Jarmilu Žurkovou________________________  
 

Rada města Havířova                                                                                           

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

společnou žádost paní Naděždy Žurkové a paní Ing. Jarmily Žurkové, bytem 

………………………………. o povolení zvláštního užívání místní 

komunikace za účelem zřízení vyhrazeného parkování na parkovišti místní 

komunikace ul. Chrpová pro vozidlo se speciálním označením O 7. 

 

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 Radou města Havířova,  

dne 28. 6. 2017 usnesením č. 3408/67RM/2017 a zřízení vyhrazeného 

parkování na parkovišti místní komunikace ul. Chrpová v Havířově pro vozidlo 

se speciálním označením O 7. 

 

 

4451/86RM/2018 - Zjednosměrnění částí ulic Moskevská a Astronautů v Havířově – Městě___  
 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

realizaci navržených změn v organizaci dopravy na ul. Moskevská a Astronautů 

a způsob medializace plánovaných opatření 

 

         

4452/86RM/2018 - „Rekonstrukce dětského hřiště v centrálním parku“ – zahájení 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 na dodávky  

„Rekonstrukce dětského hřiště v centrálním parku“  

 

2. následné veřejné zakázky (opce):  ne  

    rozdělení veřejné zakázky na části:  ne 

 

3. dílčí plnění (fakturace):   ne 

    poskytnutí zálohy:    ne 

    čerpání dotace:    ne 

    přenesená daňová povinnost:   ne 
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4. varianty nabídky:     ne 

 

5. dobu realizace veřejné zakázky:   

    předpokládané zahájení:   druhá polovina měsíce června 

2018 (účinnost smlouvy) 

    termín dokončení:     nejpozději do 45 dnů ode dne  

       účinnosti smlouvy (zveřejnění  

       smlouvy v registru smluv) 

          

6. hodnotící kritérium:                      nejnižší nabídková cena  

v Kč včetně DPH 

 

7. základní způsobilost:  

- v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání  

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) - čestné 

prohlášení ne starší 3 měsíce přede dnem podání nabídky 

 

8. profesní způsobilost:  

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud je v nich  

zapsán, ne starší 3 měsíce přede dnem podání nabídky 

- doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné  

zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují  

 

9. ekonomickou kvalifikaci: 

- čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou  

zakázku 

 

10. technickou kvalifikaci:  

- doklady prokazující shodu s požadovanou technickou normou nebo  

technickým dokumentem, tj. prohlášení o shodě vydané podle zákona  

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně  

a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  

k požadovaným výrobkům, na něž se prohlášení o shodě vztahuje 

 

11. další podmínky:      

- záruční doba 74 měsíců 

 

12. způsob realizace zadávacího řízení:  

- listinnou formou  

 

13. složení hodnotící komise / komise pro posouzení nabídek dle Přílohy č. 1 

 

14. odeslání výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace dodavatelům  

uvedeným v příloze č. 2 

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem dokumentů 

souvisejících se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého rozsahu 

„Rekonstrukce dětského hřiště v centrálním parku“ 

 

aspi://module='ASPI'&link='22/1997%20Sb.'&ucin-k-dni='31.12.2017'
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u k l á d á  

 

předložit k podpisu výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou 

zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce dětského hřiště v centrálním parku“ 

              

          Z: vedoucí OKS 

          T: 05/2018 

 

 

4453/86RM/2018 - Uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů – Technické služby 

Havířov a.s._____________________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e   

 

uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů v rámci přidělování palivového 

dřeva se společností Technické služby Havířov a.s. se sídlem Karvinská 

66/1461,736 01 Havířov- Město, IČO: 25375601 ke Smlouvě o dílo č. 

437/OKS/2017 „ Komplexní údržba veřejné zeleně v okrscích č. 3 a č. 4“,  

po dobu platnosti Smlouvy o dílo. 

     

p o v ě ř u j e 

 

primátorku města podpisem smlouvy o zpracování osobních údajů ke smlouvě 

č. 437/OKS/2017, „Komplexní údržbu veřejné zeleně v okrscích č. 3 s č. 4“  

se společností Technické služby Havířov a.s. se sídlem Karvinská 1461/66, 

Havířov-Město, IČO: 25375601 

 

          Z: vedoucí OKS 

          T: 05/2018 

 

 

4454/86RM/2018 - Uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů se Zámecký dvůr s.r.o.___   

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e   

 

uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů v rámci přidělování palivového 

dřeva se společností Zámecký dvůr s.r.o. se sídlem U Statku 301/1, 736 01 

Havířov-Bludovice, IČO: 27834395 ke Smlouvě o dílo č. E/1158/OMH/04 

údržba veřejné zeleně v okrsku č. 2, ve znění dodatků č. 1-2, po dobu platnosti 

Smlouvy o dílo. 
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p o v ě ř u j e 

 

primátorku města podpisem smlouvy o zpracování osobních údajů ke smlouvě  

č. E/1157/OMH/04 údržba veřejné zeleně v okrsku č. 2 se společností  

Zámecký dvůr s.r.o. se sídlem U Statku 301/1, 736 01 Havířov-Bludovice,  

IČO: 27834395 

          Z: vedoucí OKS 

          T: 05/2018 

 

 

4455/86RM/2018 - Uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů - Zdeněk Hečko  

– FA-HE Lesotechnika____________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e   

 

uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů v rámci přidělování palivového 

dřeva se společností Zdeněk Hečko – FA-HE Lesotechnika se sídlem 

Škarabelova 142, 738 01 Frýdek - Místek, IČO: 46146377 ke Smlouvě o dílo  

č. E/1157/OMH/04 údržba veřejné zeleně v okrsku č. 1, ve znění dodatků  

č. 1-2, po dobu platnosti Smlouvy o dílo 

        

p o v ě ř u j e 

 

primátorku města podpisem smlouvy o zpracování osobních údajů ke smlouvě 

č. E/1157/OMH/04 údržba veřejné zeleně v okrsku č. 1 se společností  

Zdeněk Hečko – FA-HE Lesotechnika se sídlem Škarabelova 142, 738 01 

Frýdek - Místek, IČO: 46146377 

          Z: vedoucí OKS 

          T: 05/2018 

 

 

4456/86RM/2018 - Uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů s Technickými službami  

Havířov a.s. k nájmům hrobových míst______________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e   

 

uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů v rámci Mandátní smlouvy na 

uzavírání smluv o nájmu hrobových míst a vybírání úhrady za poskytované 

služby od fyzických osob za pronájem hrobových míst se společností Technické 

služby Havířov a.s. se sídlem Karvinská 66/1461,736 01 Havířov- Město,  

IČO: 25375601 ke smlouvě č. 72/MH/01 ve znění dodatků č. 1 – 3, po dobu 

platnosti Mandátní smlouvy 72/MH/01   
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p o v ě ř u j e 

 

primátorku města podpisem smlouvy o zpracování osobních údajů k Mandátní 

smlouvě č. 72/MH/01 na uzavírání smluv o nájmu hrobových míst a vybírání 

úhrady za poskytované služby od fyzických osob za pronájem hrobových míst 

ve znění dodatků č. 1 – 3, se společností Technické služby Havířov a.s. se 

sídlem Karvinská 1461/66, Havířov-Město, IČO: 25375601 

 

          Z: vedoucí OKS 

          T: 05/2018 

 

 

4457/86RM/2018 - Uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů s Technickými službami  

Havířov a.s. k provozování dešťové kanalizace________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e   

 

uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů v rámci provozování dešťové 

kanalizace ve vlastnictví statutárního města Havířov se společností Technické 

služby Havířov a.s. se sídlem Karvinská 66/1461,736 01 Havířov- Město,  

IČO: 25375601 ke smlouvě č. 922/OKS/2015 o provozování dešťové 

kanalizace, po dobu platnosti smlouvy o provozování dešťové kanalizace 

        

p o v ě ř u j e 

 

primátorku města podpisem smlouvy o zpracování osobních údajů ke smlouvě 

č. 922/OKS/2015 o provozování dešťové kanalizace, se společností Technické 

služby Havířov a.s. se sídlem Karvinská 1461/66, Havířov-Město,  

IČO: 25375601 

          Z: vedoucí OKS 

          T: 05/2018 

 

 

4458/86RM/2018 -Uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů s Technickými službami  

Havířov a.s. k provozování splaškové kanalizace_______________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e   

 

uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů v rámci provozování splaškové 

kanalizace ve vlastnictví statutárního města Havířov se společností Technické 

služby Havířov a.s. se sídlem Karvinská 66/1461,736 01 Havířov- Město,  

IČO: 25375601 ke smlouvě č. 1758/OKS/2011 o provozování kanalizace pro 

veřejnou potřebu, ve znění dodatků č. 1 – 3, po dobu platnosti smlouvy o 

provozování kanalizace pro veřejnou potřebu 
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p o v ě ř u j e 

 
primátorku města podpisem smlouvy o zpracování osobních údajů ke smlouvě  
č. 1758/OKS/2011 o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu, ve znění 
dodatků č. 1 – 3, se společností Technické služby Havířov a.s. se sídlem 
Karvinská 1461/66, Havířov-Město, IČO: 25375601 
 

          Z: vedoucí OKS 

          T: 05/2018 
 

 

4459/86RM/2018 - Uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů s Technickými službami  

Havířov a.s. – k 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 smlouvy o zpracování osobních údajů v rámci provozování Útulku pro 
opuštěné psy a drobná zvířata v Havířově – Prostřední Suché statutárního města 
Havířov se společností Technické služby Havířov a.s. se sídlem Karvinská 
66/1461,736 01 Havířov- Město, IČO: 25375601 ke smlouvě č. 1421/OKS/09 o 
provozování Útulku pro opuštěné psy a drobná zvířata v Havířově – Prostřední 
Suché, ve znění dodatků č. 1 – 4, po dobu platnosti smlouvy o provozování 
Útulku   

        
p o v ě ř u j e 

 
primátorku města podpisem smlouvy o zpracování osobních údajů ke smlouvě 
č. 1421/OKS/2009 o provozování Útulku pro opuštěné psy a drobná zvířata v 
Havířově - Prostřední Suché, ve znění dodatků č. 1 – 4, se společností 
Technické služby Havířov a.s. se sídlem Karvinská 1461/66, Havířov-Město, 
IČO: 25375601 

          Z: vedoucí OKS 
          T: 05/2018 

 

 

4460/86RM/2018 - Souhlas zřizovatele s pořízením dlouhodobého majetku a s použitím  
fondu investic 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 
Jaroslava Seiferta 1530/14, Havířov-Město, pořízení 35 ks polohovacích  
postelí vč. příslušenství v předpokládané hodnotě 1.750.000 Kč           

           

Z: ředitel DsH, p.o. 
           T: září 2018 
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4461/86RM/2018 - Souhlas zřizovatele s přijetím daru Domovem 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 

Jaroslava Seiferta 1530/14, Havířov-Město přijetí věcného daru v celkové 

hodnotě 39.900 Kč od dárce Jarmila Kubíková, bytem ………………….. 

 

                    Z: ředitel DsH, p.o. 

          T: květen 2018 

 

 

4462/86RM/2018 - Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. – informace  

o konání řádné valné hromady 22.5.2018_____________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

1. termín konání řádné valné hromady společnosti Severomoravské vodovody  

a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory,  

709 00 Ostrava, IČO  45193665 (dále jen „společnost“), dne 22. května 2018 

od 10.00 hodin do sídla společnosti na adrese 28. října 1235/169, Mariánské 

Hory, 709 00 Ostrava  

2. pořad jednání valné hromady ve znění Přílohy č. 1  

3. návrhy usnesení valné hromady ve znění Přílohy č. 1 
 

u k l á d á  

 
zástupci města hlasovat v jednotlivých bodech programu takto: 
bod 2.  - Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady - 

hlasovat pro schválení jednacího a hlasovacího řádu dle návrhu 
představenstva dle Přílohy č. 1 a Přílohy č. 2 

bod 3. - Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů 
zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů - hlasovat pro dle 
návrhu představenstva dle Přílohy č. 1  

bod 4.  - Prezentace těchto materiálů:  
a) Výroční zpráva za účetní období roku 2017, zpráva  

představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu 
jejího majetku za účetní období roku 2017  - vzít na vědomí 
dle Přílohy č. 1 a Přílohy č. 3 

b) řádná účetní závěrka za účetní období roku 2017 - vzít na  

vědomí dle Přílohy č. 1 a Přílohy č. 3 
bod 5. - Návrh na rozdělení zisku dosaženého za účetní období roku 2017 

- vzít na vědomí dle Přílohy č. 1, Přílohy č. 3 a Přílohy č. 4 
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bod 6.  - Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za účetní období 
toku 2017, k návrhu na rozdělení zisku dosaženého za účetní 
období roku 2017 a výsledek přezkumu zprávy o vztazích za 
účetní období 2017 - vzít na vědomí dle Přílohy č. 1 a Přílohyč.5 

bod 7.  - Zpráva výboru pro audit o jeho činnosti – vzít na vědomí dle 
Přílohy č. 1 

bod 8. - 
 
 
 

Schválení  
a) zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti  

a o stavu jejího majetku za účetní období roku 2017, výroční 
zprávy za účetní období roku 2017, řádné účetní závěrky za 
účetní období roku 2017 - hlasovat pro dle Přílohy č. 1 a 
Přílohy č. 3 

b) rozdělení zisku dosaženého za účetní období roku 2017 včetně 
stanovení výše a způsobu výplaty podílu na zisku - hlasovat 
pro dle Přílohy č. 1, Přílohy č. 3 a dle Přílohy č. 4, tj. 
rozdělení zisku dosaženého za účetní období 2017 v celkové 
výši 298.727.616,24 Kč tak, že část zisku ve výši 
297.424.550,00 Kč bude rozdělena mezi akcionáře společnosti 
jako podíl na zisku a zbývající část zisku ve výši 1.303.066,24 
Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let  

bod 9.  - Změna stanov společnosti - hlasovat pro změnu stanov dle 
návrhu představenstva dle Přílohy č. 1 a Přílohy č. 6 

bod 10. - Volba 13 členů představenstva - hlasovat pro zvolení za členy 
představenstva dle návrhu představenstva dle Přílohy č. 1:  
Felix Parra Mediavilla 
Luis Francisco de Lope Alonso 
Isidoro Antonio Marbán Fernándéz 
Luis Carrero Bosch 
José María Álvarez Oblanca 
Mark Muller Aquirre 
Francisco José Araque Padilla 
prof. Dr. Ing. Miroslava Kyncla 
Ing. Václava Holečka 
Ing. Miroslava Šrámka 
Mgr. Věru Palkovou 
Ing. Zdeňka Trejbala, Ph.D. 
Ing. Ladislava Šincla 

bod 11. - Schválení smluv o výkonu funkce nově zvolených členů 
představenstva - hlasovat pro schválení smlouvy o výkonu 
funkce dle návrhu představenstva dle Přílohy č.1a dle Přílohy č.7 

bod 12. - Volba 2 členů dozorčí rady - hlasovat pro zvolení za členy 
dozorčí rady dle návrhu představenstva dle Přílohy č. 1: 
RNDr. Lukáše Ženatého, Ph.D. Raul Martí Segura 

bod 13. - Schválení smluv o výkonu funkce nově zvolených členů dozorčí 
rady - hlasovat pro schválení smluv o výkonu funkce dle návrhu 
představenstva dle Přílohy č. 1 a dle Přílohy č. 8 

bod 14. - Určení auditorské společnosti pro ověření účetní závěrky za 
účetní období 2018 včetně výroční zprávy za účetní období za 
rok 2018 a zprávy o vztazích za účetní období 2018 - hlasovat 

pro určení auditora dle návrhu představenstva dle Přílohy č. 1, a 
to společnost Deloitte Audit s.r.o., IČO 49620592 
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4463/86RM/2018 - Depos Horní Suchá, a.s. – informace o průběhu valné hromady konané  

dne 29. 3. 2018___________________________________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí zprávu o průběhu valné 

hromady společnosti Depos Horní Suchá, a.s., se sídlem Solecká 1321/1, 735 

35 Horní Suchá, IČO  47677287 (dále jen „společnost“), konané dne 29. března 

2018 v sídle společnosti, dle důvodové zprávy  

 

 

4464/86RM/2018 - Změny v povodňové komisi________________________________________   

 

Rada města Havířova 

 

o d v o l á v á 

 

pana Ing. Rostislava Šimanského z Povodňové komise města Havířova  

k  2.5.2018 

 

j m e n u j e  

 

pana Ing.  Pavla Švarce členem Povodňové komise města Havířova k  3.5.2018                                         

 

 

4465/86RM/2018 - Poskytnutí dotace Základní organizaci č. 70/2 Českého svazu ochránců  

přírody Nový Jičín________________________________________________   

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

žádost Základní organizace č.70/2 Českého svazu ochránců přírody Nový Jičín, 

IČ 47 65 79 01, o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířova  

ve výši 40 000,- Kč na provoz Záchranné stanice volně žijících živočichů 

v Bartošovicích na Moravě v roce 2018  

 

s c h v a l u j e 

 

poskytnutí dotace ve výši 40 000,- Kč z výdajové části OJ 02 z  rozpočtu 

statutárního města Havířova na rok 2018 Základní organizaci č.70/2 Českého 

svazu ochránců přírody Nový Jičín, IČ 47 65 79 01, na provoz Záchranné 

stanice volně žijících živočichů v Bartošovicích na Moravě v roce 2018 s tím, 

že stanoveného účelu bude dosaženo do 31.12.2018 
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p o v ě ř u j e 

 

podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace se Základní organizací 

č.70/2 Českého svazu ochránců přírody Nový Jičín, IČ 47 65 79 01, Ing. Janu 

Návratovou, vedoucí odboru životního prostředí 

 

Z: vedoucí OŽP 

          T: 15.6.2018 

 

 

4466/86RM/2018 - Ceník nákladů k zajištění slušného způsobu pohřbení k rámcové smlouvě 

uzavřené s Technickými službami Havířov a.s.________________________            

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

uzavření Dodatku č. 3 k Rámcové smlouvě o zajištění slušného způsobu 

pohřbení č.726/OVŽÚ/2017, uzavřené s Technickými službami Havířov a.s., 

kterým se mění Ceník nákladů k zajištění slušného způsobu pohřbení  

(viz příloha) 

 

p o v ě ř u j e 

 

primátorku města podpisem Dodatku č. 3 k Rámcové smlouvě č. 

726/OVŽÚ/2017  

                                                                                               Z: vedoucí OVŽÚ 

                   T: 18.05.2018 

 

 

4467/86RM/2018 -Výroční zpráva o poskytování informací statutárním městem Havířovem__ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

upravenou Výroční zprávu o poskytování informací statutárním městem 

Havířovem za rok 2016 dle přílohy 

 

u k l á d á 

 

zveřejnit Výroční zprávu na www města a ve vstupní hale Radnice 

 

          Z: vedoucí OKP 

T: 31.5.2018 
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4468/86RM/2018 - Počet členů zastupitelstva – volební období 2018 – 2022_________________   
 

Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova stanovit pro volební období 2018 – 2022 počet 
členů Zastupitelstva města Havířova na 43. 

 

 
4469/86RM/2018 - Odvolání proti rozhodnutí Městského kulturního střediska Havířov______ 
 

Rada města Havířova  
 
r o z h o d l a 
 
podle § 90 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zrušit rozhodnutí Městského 
kulturního střediska Havířov o částečném odmítnutí žádosti o informace  
č.j. MKS-Ha/1/180/2018 ze dne 14.2.2018 a vrátit žádost o poskytnutí 
informace podanou panem Martinem Kmecem zpět Městskému kulturnímu 
středisku Havířov k novému projednání (viz Příloha) 

 

 
4470/86RM/2018 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci ZŠ K. Světlé_______________ 
 

Rada města Havířova 
 
s o u h l a s í 
 
s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města Základní škola 
Havířov – Podlesí K. Světlé 1/1372  okres Karviná (IČO:48805424) 
 
poskytovatel dotace:   Ministerstvo školství, mládeže  

a tělovýchovy 
název operačního programu:   Výzkum, vývoj a vzdělávání 
název projektu:     Škola pro všechny 
požadovaná výše dotace:   1 661 000 Kč 
spolufinancování:    bez spoluúčasti  

 

  
4471/86RM/2018 - Dodávka šikmých plošin a drobné stavební úpravy – posouzení podmínek 

zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu – ZŠ a MŠ  
Na Nábřeží Havířov_______________________________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
p o s o u d i l a  
 
bez připomínek níže uvedené podmínky zadávacího řízení, složení komise a 
okruh dodavatelů na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky „Dodávka 
šikmých plošin a drobné stavební úpravy“ příspěvkové organizace Základní 
škola a Mateřská škola Havířov-Město Na Nábřeží, příspěvková organizace 
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1. následné veřejné zakázky (opce): ne 
    rozdělení veřejné zakázky na části: ano     

část A - Dodávka šikmých 
schodišťových plošin 
část B - Stavební práce na zajištění 
bezbariérovosti WC a úprava učeben     

(možnost podání nabídky na obě části veřejné zakázky nebo pouze na jednu 
část veřejné zakázky)  

 

2. dílčí plnění (fakturace):  ne  

    poskytnutí zálohy:   ne 

    čerpání dotace:   ano  

    přenesená daňová povinnost:  ne 

 

3. varianty nabídky:   ne 

 

4. dobu realizace veřejné zakázky:   

    předpokládané zahájení:  červen 2018 

    termín dokončení:    část A - nejpozději do 90 kalendářních 

dní ode dne účinnosti smlouvy  

      část B - nejpozději do 60 kalendářních  

      dní ode dne předání staveniště 

 

5. hodnotící kritérium:                    nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH 

 

6. základní způsobilost:  

- dodavatele v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona č. 134/2016 Sb.,  

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon“) - čestné prohlášení ne starší 3 měsíce přede dnem podání nabídky 

 

7. profesní způsobilost:  

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence dodavatele  

ne starší 3 měsíce přede dnem podání nabídky 

- doklad o oprávnění k podnikání dodavatele v rozsahu odpovídajícímu 

předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění 

vyžadují  

 

8. ekonomická kvalifikace:   nepožadovat 

 

9. technická kvalifikace (pouze pro část A):  

-  minimálně 1 významná dodávka obdobného charakteru jako předmět 

veřejné zakázky v minimální  hodnotě 300 000 Kč bez DPH / 1 dodávka 

poskytnutá za poslední 3 roky přede dnem podání nabídky 

 

10. další podmínky:  

- část A - záruka min. 24 měsíců 

- část B - záruka min. 60 měsíců 
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11. způsob realizace zadávacího řízení: listinnou formou  

 

12. složení hodnotící komise dle Přílohy č. 1 

 

13. odeslání výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace  

dodavatelům uvedeným v Příloze č. 2 

 

 

4472/86RM/2018 - Schválení výjimek ze Zásad zadávání veřejných zakázek příspěvkovými  

organizacemi města pro ZŠ Kapitána Jasioka Havířov_________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

Základní škole Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 

okres Karviná, IČO: 61988600, k veřejným zakázkám týkajícím se projektu 

„Modernizace odborné učebny fyziky-chemie, bez bariér“ dle výzvy 66 - 

Infrastruktura pro vzdělávání - integrované projekty ITI v rámci Integrovaného 

regionálního operačního programu  

 

1. výjimku z článku IV odst. 7. písm. b) Zásad zadávání veřejných zakázek  

příspěvkovými organizacemi města zn. ZS/29/RMH/2016 (dále jen 

„Zásady“), na jejímž základě nebude výzva k podání nabídky a prokázání 

kvalifikace zveřejněna na webových stránkách ani na profilu příspěvkové 

organizace 

2. výjimku z článku IV odst. 8. Zásad, na jejímž základě bude ve výzvě  

k podání nabídky a prokázání kvalifikace uvedena maximální nabídková 

cena, která nesmí být překročena 

 

 

4473/86RM/2018 - „Rekonstrukce dvou odborných učeben cizích jazyků – Dodávka ICT“  

– posouzení podmínek zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého 

rozsahu ZŠ Mládežnická Havířov___________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

Základní škole Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná, 

příspěvková organizace, IČO: 70958114, k veřejným zakázkám týkajícím se 

projektu „Rekonstrukce dvou odborných učeben cizích jazyků“ dle výzvy 66 - 

Infrastruktura pro vzdělávání - integrované projekty ITI v rámci Integrovaného 

regionálního operačního programu  

 

1. výjimku z článku IV odst. 7. písm. b) Zásad zadávání veřejných zakázek  

příspěvkovými organizacemi města zn. ZS/29/RMH/2016 (dále jen 

„Zásady“), na jejímž základě nebude výzva k podání nabídky a prokázání 

kvalifikace zveřejněna na webových stránkách ani na profilu příspěvkové 

organizace 
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2. výjimku z článku IV odst. 8. Zásad, na jejímž základě bude ve výzvě  

k podání nabídky a prokázání kvalifikace uvedena maximální nabídková 

cena, která nesmí být překročena 

 

p o s o u d i l a  

 

bez připomínek níže uvedené podmínky zadávacího řízení, složení komise a 

okruh dodavatelů na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky 

„Rekonstrukce dvou odborných učeben cizích jazyků – Dodávka ICT“ 

příspěvkové organizace Základní škola Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 

okres Karviná 

 

1. následné veřejné zakázky (opce):  ne 

    rozdělení veřejné zakázky na části:  ne 

     

2. dílčí plnění (fakturace):   ne 

    poskytnutí zálohy:    ne 

    čerpání dotace:    ano 

    přenesená daňová povinnost:   ne 

 

3. varianty nabídky:    ne 

 

4. dobu realizace veřejné zakázky:   

    předpokládané zahájení:   červen 2018 

    termín dokončení:     nejpozději do 20. 8. 2018  

 

5. hodnotící kritérium:    nejnižší nabídková cena  

v Kč bez DPH 

 

6. základní způsobilost:  

- čestné prohlášení, z jehož obsahu musí být zřejmé, že dodavatel nemá  

daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či na penále týkajícím se 

veřejného zdravotního pojištění nebo sociálního zabezpečení nebo na 

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 

 

7. profesní způsobilost:  

- ve vztahu k České republice výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné  

evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje 

- oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky  

 

8. ekonomická kvalifikace: 

- nevyžadováno 

 

9. technická kvalifikace:  

- seznam významných dodávek poskytnutých dodavatelem za poslední tři  

roky před zahájením zadávacího řízení s uvedením nejméně dvou dodávek, 

jejichž předmětem byla dodávka ICT, každá v minimálním finančním 

objemu 550 000,00 Kč bez DPH 

 

10. další podmínky:      

- záruka 36 měsíců 
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11. způsob realizace zadávacího řízení:  

- listinnou formou  

 

12. složení hodnotící komise dle Přílohy č. 1 

 

13. odeslání výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace dodavatelům  

uvedeným v Příloze č. 2 

 

 

4474/86RM/2018 - Žádost o poskytnutí bezplatného pronájmu___________________________ 

        

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

žádost SANTÉ – centrum ambulantních a pohybových služeb, příspěvková 

organizace, IČO: 00847470, o bezplatný pronájem Městské sportovní haly, na 

ul. Astronautů 2, Havířov-Město, k pořádání VIII. ročníku ve sportu Boccia a 

XII. ročníku v sálové kopané dle přílohy č. 1 

 

s c h v a l u j e 

 

1. výpůjčku prostor Městské sportovní haly SANTÉ – centrum ambulantních  

a pohybových služeb, příspěvková organizace, IČO: 00847470, ke konání 

VIII. ročníku ve sportu Boccia dne  25. 4. 2018 a XII. ročníku v sálové 

kopané  dne 17. 10. 2018, bez úhrady nákladů souvisejících s užíváním 

vypůjčených prostor 

 

2. výpůjčku prostor bez úhrady nákladů souvisejících s užíváním vypůjčených 

prostor Městské sportovní haly SANTÉ – centrum ambulantních a 

pohybových služeb, příspěvková organizace, IČO: 00847470, ke konání 

dalších ročníků ve sportu Boccia a dalších ročníků v sálové kopané  

 

 

4475/86RM/2018 -Žádost o souhlas s užíváním služebního vozidla i k soukromým účelům____  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

1. návrh Smlouvy o užívání služebního osobního motorového vozidla  

dle přílohy č. 1 

 

2. uzavření Smlouvy o užívání služebního osobního motorového vozidla:  

tovární značka ŠKODA OCTAVIA, registrační značka vozidla 7T1 2479  

mezi Správou sportovních a rekreačních zařízení Havířov a jejím ředitelem  

Ing. Radomírem Kácalem  
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4476/86RM/2018 - Jmenování vedoucího odboru komunálních služeb MMH_______________ 

 
Rada města Havířova 
 

j m e n u j e 
 
ode dne 1.6.2018 Ing. Gerarda Krupu do funkce vedoucího odboru 
komunálních služeb Magistrátu města Havířova  

 

 
4477/86RM/2018 - Jmenování vedoucího odboru právních služeb MMH___________________ 

 
Rada města Havířova 
 

j m e n u j e 
 
ode dne 7.5.2018 Mgr. Tomáše Kociána do funkce vedoucí odboru právních 
služeb Magistrátu města Havířova  

 

 
4478/86RM/2018 - Schválení žádosti_________________________________________________  

 
Rada města Havířova 
 

s c h v a l u j e 
 
předložení žádosti Ministerstvu obrany o jmenování válečného veterána  
plk. Jána Ihnatíka do vyšší vojenské hodnosti. 
 

p o v ě ř u j e 

 
náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem a zasláním 
žádosti Ministerstvu obrany České republiky.  

        
           Z: náměstek primátorky  

     pro ekonomiku  
             a správu majetku  

T: 05/2018 
 

 
4479/86RM/2018 - Změny v komisi pro regionální spolupráci a partnerské vztahy__________ 
 

Rada města Havířova 
 

o d v o l á v á 

 
z funkce členky komise pro partnerské vztahy a regionální spolupráci RMH 
paní Janinu Želinskou 
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j m e n u j e 
 
 
členkou komise pro partnerské vztahy a regionální spolupráci RMH  
paní Markétu Nowakovou 

 

 

4480/86RM/2018 - Městská realitní agentura, s.r.o. – rozhodnutí jediného společníka  

v působností valné hromady – Schválení pořadu jednání valné hromady__  

 

Rada města Havířova  

jako jediný společník vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona  

č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 

korporacích), ve znění pozdějších předpisů, působnost valné hromady 

společnosti Městská realitní agentura, s.r.o., se sídlem U Lesa 865/3a, Město, 

736 01 Havířov, IČO: 64084744, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského 

soudu v Ostravě, v oddíle C vložka 8631, (dále jen „MRA, s.r.o.“ nebo 

„společnost“) 

 

v o l í  

 

Předsedu valné hromady:   Mgr. Janu Feberovou 

Skrutátora:         Bc. Josefa Bělicu 

Zapisovatele:    Vladimíru Mikulášovou 

2. ověřovatele zápisu:   Ing. Karla Šlachtu 

 

s c h v a l u j e  

 

pořad jednání valné hromady MRA, s.r.o.: 

1. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku  

za rok 2017 

2. Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou  

a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou  

za rok 2017 

3. Zpráva dozorčí rady společnosti  

- o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2017 

- o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2017 

   - o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou  

ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou 

ovládající osobou za rok 2017 

    - o výsledcích kontrolní činnosti 

4. Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za rok 2017 

5. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2017 

6. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2017, vč. stanovení výše, 

termínu a způsobu výplaty podílu na zisku  

7. Různé  
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4481/86RM/2018 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka  

v působnosti valné hromady – Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti 

a stavu jejího majetku za rok 2017__________________________________ 

 

Rada města Havířova  

jako jediný společník vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona  

č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 

korporacích), ve znění pozdějších předpisů, působnost valné hromady 

společnosti Městská realitní agentura, s.r.o., se sídlem U Lesa 865/3a, Město, 

736 01 Havířov, IČO: 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 a stavu majetku společnosti Městská realitní 

agentura, s.r.o. za rok 2017 ve znění dle přílohy č. 1 

 

 

4482/86RM/2018 - Městská realitní agentura, 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 2017________________________________ 

 

Rada města Havířova  

jako jediný společník vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona  

č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 

korporacích), ve znění pozdějších předpisů, působnost valné hromady 

společnosti Městská realitní agentura, s.r.o., se sídlem U Lesa 865/3a, Město, 

736 01 Havířov, IČO: 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 o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi 

ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2017 

ve znění dle přílohy č. 1 

 

 

4483/86RM/2018 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka  

v působnosti valné hromady – Zpráva dozorčí rady společnosti__________  
 

Rada města Havířova  

 

jako jediný společník vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona  

č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 

korporacích), ve znění pozdějších předpisů, působnost valné hromady 

společnosti Městská realitní agentura, s.r.o., se sídlem U Lesa 865/3a, Město, 

736 01 Havířov,  IČO: 64084744, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského 
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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 dozorčí rady společnosti  

- o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2017 

- o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2017 

- o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou  

a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za 

rok 2017 

- o výsledcích kontrolní činnosti ve znění dle přílohy č. 1 

 

 

4484/86RM/2018 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka  

v působnosti valné hromady – Zpráva nezávislého auditora o ověření 

účetní závěrky za rok 2017_________________________________________ 

 

Rada města Havířova  

jako jediný společník vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona  

č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 

korporacích), ve znění pozdějších předpisů, působnost valné hromady 

společnosti Městská realitní agentura, s.r.o., se sídlem U Lesa 865/3a, Město, 

736 01 Havířov, IČO: 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 nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za rok 2017 ve znění  

dle přílohy č. 1 

 

 

4485/86RM/2018 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka  

v působnosti valné hromady – Schválení roční účetní závěrky společnosti 

za rok 2017______________________________________________________ 

 

Rada města Havířova  

jako jediný společník vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona  

č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 

korporacích), ve znění pozdějších předpisů, působnost valné hromady 

společnosti Městská realitní agentura, s.r.o., se sídlem U Lesa 865/3a, Město, 

736 01 Havířov, IČO: 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 2017 dle příloh č. 1 - 4 
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4486/86RM/2018 - Městská realitní agentura, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka  

v působnosti valné hromady – Rozdělení zisku společnosti za rok 2017 vč. 

stanovení výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku______________  

 

Rada města Havířova  

jako jediný společník vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona  

č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 

korporacích), ve znění pozdějších předpisů, působnost valné hromady 

společnosti Městská realitní agentura, s.r.o., se sídlem U Lesa 865/3a, Město, 

736 01 Havířov, IČO: 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 2017 vč. stanovení výše, termínu a způsobu 

výplaty podílu na zisku společnosti orgánům společnosti ve znění dle přílohy  

č. 1 

 

 

4487/86RM/2018 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti  

valné hromady -  Schválení pořadu jednání valné hromady______________  

 

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), ve znění pozdějších předpisů, působnost valné hromady 

společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o., se sídlem K Zámečku 243/2, Město, 736 

01  Havířov, IČO: 25385534, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu 

v Ostravě, v oddíle C, vložka 17305, (dále jen „ZÁMEK Havířov, s.r.o.“ nebo 

„společnost“) 

 

v o l í  

 

Předsedu valné hromady:   Mgr. Janu Feberovou 

Skrutátora:         Bc. Josefa Bělicu 

Zapisovatele:    Vladimíru Mikulášovou 

2. ověřovatele zápisu:   Ing. Karla Šlachtu 

 

s c h v a l u j e 

 

pořad jednání valné hromady ZÁMEK Havířov, s.r.o.: 

1. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku  

za rok 2017 

2. Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi  

ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou  

za rok 2017 
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3. Zpráva dozorčí rady společnosti  

  - o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2017 

     - o přezkoumání návrhu na úhradu ztráty společnosti za rok 2017 

     - o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou  

ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou 

ovládající osobou za rok 2017 

     - o výsledcích kontrolní činnosti 

4. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2017 

5. Rozhodnutí o způsobu úhrady ztráty společnosti za rok 2017 

6. Různé   

 

 

4488/86RM/2018 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti  

valné hromady - Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu  

jejího majetku za rok 2017_________________________________________ 

 

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), ve znění pozdějších předpisů, 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 „ZÁMEK Havířov, s.r.o.“ 

nebo „společnost“) 

 

s c h v a l u j e 

 

Zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017 

ve znění dle příloh č. 1 až 3  

 

 

4489/86RM/2018 - 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 2017_______________________________________ 

 

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), ve znění pozdějších předpisů, 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 „ZÁMEK Havířov, s.r.o.“ 

nebo „společnost“) 

 

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 2017 

dle přílohy  
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4490/86RM/2018 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti  

valné hromady – Zpráva dozorčí rady 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), ve znění pozdějších předpisů, působnost valné hromady 

společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o., se sídlem Město, K Zámečku 243/2, 736 

01 Havířov, IČO 25385534, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu 

v Ostravě, v oddíle C, vložka 17305 (dále jen „ZÁMEK Havířov, s.r.o.“ nebo 

„společnost“)  

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zprávu dozorčí rady společnosti: 

1. o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2017 

2. o přezkoumání návrhu na úhradu ztráty společnosti za rok 2017 

3. o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou 

a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou  

za rok 2017 

4. o výsledcích kontrolní činnosti ve znění dle přílohy 

 

 

4491/86RM/2018 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti  

valné hromady – Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2017__ 

 

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), ve znění pozdějších předpisů, působnost valné hromady 

společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o., se sídlem Město, K Zámečku 243/2, 736 

01 Havířov, IČO 25385534, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu 

v Ostravě, v oddíle C, vložka 17305 (dále jen „ZÁMEK Havířov, s.r.o.“ nebo 

„společnost“) 

 

s c h v a l u j e 

 

řádnou účetní závěrku za rok 2017 ve znění dle příloh č.1 - 4 
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4492/86RM/2018 - ZÁMEK Havířov, s.r.o. - rozhodnutí jediného společníka v působnosti  

valné hromady – Rozhodnutí o způsobu úhrady ztráty za rok 2017_______ 

 

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), ve znění pozdějších předpisů, 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 „ZÁMEK Havířov, s.r.o.“ 

nebo „společnost“) 

 

s c h v a l u j e  

 

úhradu ztráty společnosti za rok 2017 ve znění dle přílohy č. 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ v. r.                  Bc. Josef BĚLICA v. r. 

primátorka města Havířova                  náměstek primátorky  

          pro ekonomiku a správu majetku 

 



STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV        

Rada města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 

 

 
NAŠE Č. j.:            MMH/45 687/2018 

  

VYŘIZUJE:   Lucie Wilčková v. r. 

TEL.: 596 803 228 

FAX: 596 811 143 

E-MAIL: wilckova.lucie@havirov-city.cz 
  

DATUM: 28.05.2018 

 

 

 

 

 

U S N E S E N Í 
z 87. schůze Rady města Havířova 

konané dne 23.05.2018  

 

v zasedací místnosti Rady města Havířova  

na Magistrátu města Havířova 

ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město 

ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE  
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P Ř E H L E D   U S N E S E N Í 
z 87. schůze Rady města Havířova, konané dne 23.05.2018  

 

4493/87RM/2018 - Zvolení ověřovatele 87. schůze RMH, konané dne 23.05.2018 

 

4494/87RM/2018 - Zpráva o ověření zápisu z 86. schůze RMH, konané dne 02.05.2018  

 

4495/87RM/2018 - Schválení pořadu 87. schůze RMH, konané dne 23.05.2018 

 

4496/87RM/2018 - Kontrola plnění usnesení pro 87. RMH 

 

4497/87RM/2018 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 

 

4498/87RM/2018 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu  

bytů, prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách   

 

4499/87RM/2018 - Prodloužení nájemních smluv k bytům na ul. Tesařská 321/1,  

Havířov-Město  

 

4500/87RM/2018 - Schválení soudního smíru 

 

4501/87RM/2018 - Schválení zahraniční pracovní cesty do města Mažeikiai v Litvě  

 

4502/87RM/2018 - Schválení zahraniční pracovní cesty do města Jastrzebie Zdrój 

 

4503/87RM/2018 - Změna ve složení Občanské komise RMH pro část města  

Havířov – Dolní Datyně 

 

4504/87RM/2018 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání  

dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů 

 

4505/87RM/2018 - Informace k možnostem čerpání dotací v souvislosti s hospodařením  

se srážkovými vodami  

 

4506/87RM/2018 - Uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů s ACCON human  

resources management, s.r.o.  

 

4507/87RM/2018 - Udělení výjimky ze Zásad pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným  

bytům v majetku města Havířova 

 

4508/87RM/2018 - Opakovaná žádost o mimořádné přidělení obecního bytu  

- Kateřina Jurčíková 

 

4509/87RM/2018 - Mimořádná přidělení obecních bytů 

 

4510/87RM/2018 - Přidělení konkrétních obecních bytů 

 

4511/87RM/2018 - Přidělení jiných obecních bytů 

 

4512/87RM/2018 - Přidělení jiného konkrétního obecního bytu - Bc. Kateřina Burianská 
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4513/87RM/2018 - Souhlas se vznikem společného nájmu bytu - Michaela Holcová  

a Jakub David 

 

4514/87RM/2018 - Uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu - Viera Klempárová 

 

4515/87RM/2018 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 3562/1, k.ú. Havířov-město 

 

4516/87RM/2018 - Záměr prodeje pozemků na stavbu garáží v  k.ú. Bludovice      

 

4517/87RM/2018 - Prodej části pozemku parc.č. 2837/1, k.ú. Havířov-město      

 

4518/87RM/2018 - Majetkoprávní vypořádání spoluvlastnických podílů na pozemcích  

v k.ú. Šumbark         

 

4519/87RM/2018 - Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2093/33, k.ú. Bludovice 

 

4520/87RM/2018 - Pronájem pozemku parc.č. 3733/1 a parc.č. 3733/2 , k.ú. Havířov-město  

 

4521/87RM/2018 - Ukončení pronájmu části pozemku parc.č. 331/1, k.ú. Havířov-město  

dohodou 

 

4522/87RM/2018 - Prodloužení výpůjčky části pozemků parc. č. 944/414 a parc.č. 43/1,  

k.ú. Šumbark, za účelem užívání invalidních plošin 

 

4523/87RM/2018 - Smlouva o výpůjčce a budoucí  smlouvě o zřízení věcného břemene  

pro stavbu „ REKO MS Havířov, Šumbark, 2.část “  

 

4524/87RM/2018 - Nájem části prostor bytového domu pro účely umístění kabelové trasy  

kamerového systému   

 

4525/87RM/2018 - Zřízení věcných břemen-služebností ve prospěch společnosti  

ČEZ Distribuce, a.s. 

             

4526/87RM/2018 - Zřízení pozemkových služebností  

 

4527/87RM/2018 - Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro účely realizace stavby  

„Parkoviště na ul. Točitá, Havířov-Podlesí“           

 

4528/87RM/2018 - Záměr pronájmu části nemovité věci  

 

4529/87RM/2018 - Záměr pronájmu části nemovité věci formou veřejné soutěže 

 

4530/87RM/2018 - Výsledek veřejné soutěže 

 

4531/87RM/2018 - Prodloužení pronájmu nemovitosti 

 

4532/87RM/2018 - Ukončení smluvních vztahů se spol. ZÁMEK Havířov, s.r.o. dohodou 

 

4533/87RM/2018 - Využití budovy č. p. 893 na ul. U Jeslí 2, Havířov-Šumbark 

 

4534/87RM/2018 - Pravidla pro nakládání s nalezenými věcmi a zvířaty   
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4535/87RM/2018 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova  

 

4536/87RM/2018 - Dodatek č. 17 ke smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění městské  

hromadné dopravy (MHD) na území statutárního města Havířov v r. 2018, 

uzavřené s dopravcem ČSAD Havířov a.s. 

 

4537/87RM/2018 - Projekt zefektivnění provozu Městské hromadné dopravy Havířov 

 

4538/87RM/2018 - Vyhodnocení zimní údržby místních komunikací za období 2017-2018 

 

4539/87RM/2018 - VZ/194/OKS/2018 pod názvem „Plošná oprava povrchu vozovek  

v Havířově“ – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky  

 

4540/87RM/2018 - ZPŘ/192/OKS/18 - „Dodávka domácích kompostérů a kontejnerů na textil  

a oděvy pro občany města Havířova“ - rozhodnutí o výběru a o uzavření 

smlouvy  

 

4541/87RM/2018 - VZ/222/OKS/2018 – „Rekonstrukce dětského hřiště v centrálním parku“ 

– rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 

 

4542/87RM/2018 - „Parkoviště u kostela sv. Anny, Havířov-Město“ (stavba č. 17018)  

- zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 

 

4543/87RM/2018 - „Cyklostezka Havířov – Těrlická přehrada – úsek 17. listopadu  

– lesopark“ (číslo stavby 5004) – uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo  

č. 398/OSRM/2017 

 

4544/87RM/2018 - VZ/191/OÚR/18 – „Ledová plocha u VÚH – PD a AD“ (stavba č. 18013)  

– rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 

 

4545/87RM/2018 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací  

Městská knihovna Havířov   

 

4546/87RM/2018 - Uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů se statutárním městem  

Havířov – na zpracování mzdové agendy Městské knihovny Havířov   

                 

4547/87RM/2018 - Souhlas zřizovatele s výpůjčkou drobného dlouhodobého hmotného  

majetku  

 

4548/87RM/2018 - Souhlas s převodem finančních prostředků z fondu rezervního do fondu  

investic     
 

4549/87RM/2018 - „Elektrická pečovatelská lůžka pro středisko Luna“ – posouzení podmínek  

zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 

 

4550/87RM/2018 - Souhlas zřizovatele s pořízením dlouhodobého majetku a s použitím fondu  

investic Domova seniorů Havířov, příspěvková organizace 

 

4551/87RM/2018 - Informace o výsledku veřejné zakázky malého rozsahu č. VZ/03/VUH/18  

„Výměna stávajících mantinelů ve Víceúčelové hale Havířov“ 
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4552/87RM/2018 - Posouzení podmínek zadávacího řízení, složení komise a okruhu  

dodavatelů na veřejnou zakázku malého rozsahu č. VZ/05/MSH/18 

„Rekonstrukce podlahy v MSH Havířov“ 

 

4553/87RM/2018 - Revokace usnesení č. 4309/84RM/2018 - Souhlasu s převodem finančních  

prostředků z rezervního fondu do fondu investic 

 

4554/87RM/2018 - Souhlas s převodem finančních prostředků z rezervního fondu do fondu  

investic 

 

4555/87RM/2018 - Souhlas s převodem finančních prostředků z rezervního fondu do fondu  

investic I. 

 

4556/87RM/2018 - Souhlas zřizovatele s Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových  

prostor č. 099/SSRZ/2017 

 

4557/87RM/2018 - Žádost o poskytnutí bezplatného pronájmu 

4558/87RM/2018 - Optimalizace IT prostředí SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových  

sociálních služeb – výjimka ze zásad zadávání veřejných zakázek 

 

4559/87RM/2018 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací  

MŠ Petřvaldská 

 

4560/87RM/2018 - Žádost o souhlas s převodem finančních prostředků z rezervního fondu  

do fondu investic, s vyřazením a pořízením investičního majetku   

– ZŠ 1. máje Havířov 

 

4561/87RM/2018 - Žádost o souhlas s převodem finančních prostředků z rezervního fondu  

do fondu investic, s vyřazením a pořízením investičního majetku   

– ZŠ Mládežnická 

 

4562/87RM/2018 - Udělení souhlasu s přijetím darů příspěvkovými organizacemi zřízenými  

statutárním městem Havířov  

 

4563/87RM/2018 - Udělení souhlasu s podáním žádostí o dotaci MŠ Petřvaldská 

 

4564/87RM/2018 - Výjimka z nejnižšího počtu žáků ve třídách základní školy pro ZŠ a MŠ  

s polským jazykem vyučovacím Havířov – Bludovice Selská, příspěvková 

organizace pro školní rok 2018/2019  

 

4565/87RM/2018 - Výjimka z nejnižšího počtu žáků ve třídách základní školy  

pro ZŠ Kapitána Jasioka Havířov - Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 

okres Karviná pro školní rok 2018/2019  

 

4566/87RM/2018 - Jmenování na pracovní místo ředitele ZŠ Pujmanové Havířov,  

ZŠ Jarošova Havířov a ZŠ 1. máje Havířov 

 

4567/87RM/2018 - Poskytnutí investičního příspěvku pro rok 2018 ZŠ Gorkého Havířov 

 

4568/87RM/2018 - Uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů s Městskou knihovnou  

Havířov – vedení obecní kroniky   
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4569/87RM/2018 - VZ/189/OSV/18 – „Pořízení automobilů pro Sociální služby města  

Havířova“ – zrušení zadávacího řízení a vyhlášení nového zadávacího 

řízení 

 
4570/87RM/2018 - Uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů se společností  

SATUM CZECH s.r.o. k výkonu služeb makléřské činnosti.  

 

4571/87RM/2018 - Vyřazení dlouhodobého majetku z majetku města 

 

4572/87RM/2018 - Organizační řád Magistrátu města Havířova od 1.6.2018  

 

4573/87RM/2018 - Informace o podané žalobě 

 

4574/87RM/2018 - Jmenování interního auditora 

 

4575/87RM/2018 - ČSAD Havířov a.s. – informace o konání řádné valné hromady 5.6.2018 

4576/87RM/2018 - Depos Horní Suchá, a.s. – informace o konání řádné valné hromady  

8.6.2018 

 

4577/87RM/2018 - OŘ/151/ORG/18  - „Pojištění majetku, odpovědnosti za škodu a vozidel“  

- rozhodnutí o výběru a o uzavření smluv 

 

4578/87RM/2018 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - odprodej nemovitého majetku  
 

4579/87RM/2018 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady – Volba orgánů a schválení pořadu jednání 

valné hromady  

 

4580/87RM/2018 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady - Zpráva představenstva o podnikatelské 

činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017 

 

4581/87RM/2018 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady - Řádná účetní závěrka společnosti za rok 

2017 a návrh na rozdělení zisku 

 

4582/87RM/2018 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady - Zpráva o vztazích mezi ovládající  

a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními 

osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2017 

 

4583/87RM/2018 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady - Zpráva dozorčí rady společnosti HTS, a.s. 

 

4584/87RM/2018 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady - Zpráva nezávislého auditora určená 

akcionářům účetní jednotky 

4585/87RM/2018 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady - Schválení řádné účetní závěrky společnosti 

za rok 2017  
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4586/87RM/2018 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady - Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti  

za rok 2017 včetně stanovení výše, termínu a způsobu vyplácení dividend  

a tantiém  

 

4587/87RM/2018 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady -  volba orgánů a schválení pořadu jednání 

valné hromady 

 

4588/87RM/2018 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady -  zpráva představenstva o podnikatelské 

činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017 

 

4589/87RM/2018 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady -  řádná účetní závěrka za rok 2017 a návrh 

na rozdělení zisku 

 

4590/87RM/2018 - 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 2017 

 

4591/87RM/2018 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady -  vyjádření dozorčí rady společnosti  

 

4592/87RM/2018 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady -  zpráva nezávislého auditora o ověření řádné 

účetní závěrky za rok 2017 a zpráva nezávislého auditora určená 

akcionářům účetní jednotky  

 

4593/87RM/2018 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady -  schválení řádné účetní závěrky za rok 2017 

 

4594/87RM/2018 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady -  rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2017, 

včetně stanovení výše, termínu a způsobu vyplácení dividend a tantiém 
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U S N E S E N Í 
z 87. schůze Rady města Havířova, konané dne 23.05.2018 

 

4493/87RM/2018 - Zvolení ověřovatele 87. schůze RMH, konané dne 23.05.2018____________ 

 

Rada města Havířova 

 

v o l í 

 

jako ověřovatelku zápisu o průběhu 87. schůze Rady města Havířova,  

konané dne 23.05.2018 

paní Evu RADOVOU 

 

 

4494/87RM/2018 - Zpráva o ověření zápisu z 86. schůze RMH, konané dne 02.05.2018_______  

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zprávu ověřovatelů zápisu z 86. schůze Rady města Havířova, která se konala 

02.05.2018. 

 

 

4495/87RM/2018 - Schválení pořadu 87. schůze RMH, konané dne 23.05.2018______________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložený pořad 87. schůze Rady města Havířova, konané dne 23.05.2018  

dle přílohy. 

 

 

4496/87RM/2018 - Kontrola plnění usnesení pro 87. RMH______________________________ 

 

Rada města Havířova 

  

b e r e   n a   v ě d o m í   
  

zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova  

 

v y p o u š t í 

 

úkoly: krátkodobé 

 

3921/78RM/2017 Zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch společnosti 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 

4165/82RM/2018 Havířovská teplárenská společnost, a.s. – příprava valné 

hromady 
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4199/83RM/2018 Zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě  

ve prospěch Moravskoslezského kraje 

4214/83RM/2018 Pořízení internetového portálu pro prezentaci sportu  

ve městě Havířově 

4224/83RM/2018 Přijetí finančního daru 

4242/84RM/2018 ZPŘ/16/MRA/18 - „Regenerace obytného domu na ul. 

Čelakovského 2b, Havířov - Podlesí“ - rozhodnutí o zadání 

veřejné zakázky 

4269/84RM/2018 Zřízení pozemkových služebností  

4284/84RM/2018 Dodatek č. 16 ke smlouvám o závazku veřejné služby 

k zajištění ostatní dopravní obslužnosti v Havířově  

v r. 2018 

4285/84RM/2018 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Komplexní údržba veřejné 

zeleně v okrscích č. 3 a č. 4“ se společností Technické 

služby Havířov a.s. 

4314/84RM/2018 Souhlas zřizovatele s přijetím grantu Nadace OKD 

Domovem seniorů Havířov, příspěvková organizace 

4331/85RM/2018 Souhlas zřizovatele s přijetím účelové neinvestiční dotace  

a s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje 

4332/85RM/2018 Souhlas zřizovatele s pořízením dlouhodobého majetku  

a s použitím fondu investic Domova seniorů Havířov, 

příspěvková organizace 

4351/85RM/2018 Nájem pozemku pro účely realizace stavby „1. etapa 

cyklostezek – stavba 1./01 Havířov-Žermanická přehrada“ 

- SO 115      

4356/85RM/2018 Zřízení služebností ve prospěch společnosti Česká 

telekomunikační infrastruktura a.s. 

4357/85RM/2018 Zřízení věcných  břemen - služebností ve prospěch 

společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 

4369/85RM/2018 Přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje  

na projekt „Havířov v květech 2018“ 

4398/85RM/2018 „Plošná oprava povrchu vozovek v Havířově“ – zrušení 

zadávacího řízení a zahájení nového zadávacího řízení  

na veřejnou zakázku malého rozsahu 

4410/86RM/2018 Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 

4412/86RM/2018 ZPŘ/17/MRA/18 - „Sanace obytného domu na ul.  

J. Hory 7, Havířov - Město“ - rozhodnutí o vyloučení 

dodavatelů z účasti v řízení  

4414/86RM/2018 ZPŘ/18/MRA/18 – „Sanace obytného domu na ul. 

Uzavřená 13, Havířov – Město“ - rozhodnutí o vyloučení 

dodavatele z účasti v řízení  

4416/86RM/2018 ZPŘ/537/MRA/17 - „Sanace obytného domu Mánesova  

12 – 16 – opakované řízení“ - rozhodnutí o vyloučení 

dodavatele z účasti v řízení    

4423/86RM/2018 Úhrada části nákladů spojených se zánikem zástavního 

práva na pozemku                  

4437/86RM/2018 „Jímání srážkových vod na MFK v Prostřední Suché“ 

(stavba č. 17035) – zahájení zadávacího řízení na veřejnou 

zakázku malého rozsahu 
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4440/86RM/2018 Jmenování členů konkurzní komise pro konkurzní řízení  

na pracovní místo ředitele MŠ Přímá Havířov  

4452/86RM/2018 „Rekonstrukce dětského hřiště v centrálním parku“  

– zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého 

rozsahu 

4461/86RM/2018 Souhlas zřizovatele s přijetím daru Domovem seniorů 

Havířov, příspěvková organizace 

4467/86RM/2018 Výroční zpráva o poskytování informací statutárním 

městem Havířovem 

4478/86RM/2018 Schválení žádosti 

 

 

4497/87RM/2018 - 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 níže uvedeným bytovým jednotkám. V případě, že nájemní smlouva 

nebude uzavřena se žadatelem uvedeným na pořadovém místě č. 1, bude 

nájemní smlouva uzavřena s dalším žadatelem dle níže uvedeného pořadí:  

 

a) Byt č. 53 o velikosti 0+1  na ulici Jedlová 493/2, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů: 1. …………………  

 

b) Byt č. 44 o velikosti 1+kk na ulici Tesařská 321/1, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. ………………, 3. ………………… 

 

c) Byt č. 7 o velikosti 1+1 na ulici Uzavřená 1014/13, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. ………………, 3. ………………… 

 

d) Byt č. 8 o velikosti 1+1 na ulici 1. máje 959/2, Havířov - Město, 

pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. ………………, 3. ………………… 

 

e) Byt č. 9 o velikosti 0+2 na ulici Jurije Gagarina 1506/26, Havířov - Podlesí,  

pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. ………………, 3. ………………… 

 

f) Byt č. 8 o velikosti 1+2 na ulici Jožky Jabůrkové 978/1 , Havířov - Město,  

pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. ………………, 3. ………………… 

 

g) Byt č. 5 o velikosti 1+2 na ulici A. Staška 1091/2, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. ………………, 3. ………………… 

 

h) Byt č. 29 o velikosti 1+3 na ulici Akátová 458/1, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. ………………, 3. ………………… 

 

i) Byt č. 11 o velikosti 1+3 na ulici Nákupní 471/7, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů: 1. ………………… 
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j) Byt č. 36 o velikosti 1+3 na ulici Obránců míru 1193/10, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů: 1. ………………… 

 

k) Byt č. 5 o velikosti 1+3 na ulici Mládí 1106/9, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů: 1. ………………… 

 

l) Byt č. 2 o velikosti 1+3 na ulici Moravská 429/27, Havířov - Šumbark  

pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. ……………… 

 

m) Byt č. 56 o velikosti 1+3 na ulici Nákupní 425/3, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů: 1. ………………… 

 

n) Byt č. 24 o velikosti 1+3 na ulici Jedlová 493/2,  Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. ……………… 

 

o) Byt č. 12 o velikosti 1+4 na ulici Svatopluka Čecha 546/4,  Havířov - Město,  

pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. ………………, 3. ………………… 

 

p) Byt č. 2 o velikosti 1+4 na ulici Konzumní 385/20,  Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů: 1. ………………… 

 

q) Byt č. 6 o velikosti 1+5 na ulici Heleny Malířové 1152/2,   

Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. ………………, 3. ………………… 

 

r) Byt č. 8 o velikosti 1+5 na ulici Emy Destinnové 1165/14,   

Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. ……………… 

 

p o v ě ř u j e 

 

společnost Městská realitní agentura, s.r.o., k uzavření nájemních smluv s výše 

uvedenými žadateli v uvedeném pořadí za předpokladu splnění podmínek 

záměru pronájmu 

Z: vedoucí  

ekonomického 

odboru MRA, s.r.o. 

T: 1. 6. 2018 

 

         

4498/87RM/2018 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu  

bytů, prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách_______   

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

podání výpovědí  z nájmu v zastoupení společnosti Městská realitní  

agentura, s.r.o., dle přílohy č. 2, z důvodu dluhu na nájemném, službách 

spojených s užíváním bytu a porušování povinností nájemce 
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b e r e   n a   v ě d o m í  

 

1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města, přidělených společností  

Městská realitní agentura, s.r.o. jednotlivým nájemcům na základě 

samostatného usnesení rady města s účinností od 1. 5. 2018 a 15. 5. 2018   

dle přílohy č. 1  

2. prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách dle přílohy č. 3 

 

 

4499/87RM/2018 - Prodloužení nájemních smluv k bytům na ul. Tesařská 321/1,  

Havířov-Město___________________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

prodloužení nájemních smluv nájemcům bytů v domě na ul. Tesařská 321/1, 

Havířov-Město, kterým k 14. 5. 2018 a 31. 5. 2018 končí nájemní smlouva,  

dle Přílohy č. 1 

 

 

4500/87RM/2018 - Schválení soudního smíru__________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

uzavření soudního smíru v řízení vedeném u Okresního soudu v Karviné  

– pobočka v Havířově pod sp. zn. 116 C 170/2017 ve věci žalobce statutárního 

města Havířova proti žalované Libuši Giercuszkiewiczové, IČO: 74925563,  

o zaplacení dlužného nájemného za užívání nebytového prostoru v budově  

na ulici Generála Svobody 280/24, Havířov – Šumbark, a to za následujících 

podmínek 

 

1. žalovaná se na základě uzavřeného soudního smíru zaváže zaplatit  

statutárnímu městu Havířov dlužné nájemné a další peněžité pohledávky,  

jak byly uplatněny žalobou, ponížené o částku 20.000,- Kč, 

 

2. žádná ze stran soudního sporu nebude mít právo na náhradu nákladů řízení  

 

p o v ě ř u j e 

 

Mgr. Adama Preisslera, advokáta, uzavřením smíru jménem statutárního města 

Havířov ve výše uvedeném soudním řízení 

Z: vedoucí  

ekonomického 

odboru MRA, s.r.o. 

T: 1. 6. 2018 
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4501/87RM/2018 - Schválení zahraniční pracovní cesty do města Mažeikiai v Litvě__________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

na základě pozvání zahraniční pracovní cestu do partnerského města Mažeikiai 

v Litvě ve dnech 7. – 10. 6. 2018 pro Mgr. Janu Feberovou, primátorku města 

Havířova a Evu Radovou, členku Rady města Havířova na festival „Město 

v meandru řeky“ 

 

 

4502/87RM/2018 - Schválení zahraniční pracovní cesty do města Jastrzebie Zdrój__________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

na základě pozvání zahraniční pracovní cestu do partnerského města Jastrzebie 

Zdrój v Polsku dne 9. 6. 2018 pro Mgr. Stanislavu Goreckou, členku rady 

města, Ing. Bohuslava Niemiece, člena rady města a Ondřeje Lapisze, člena 

Komise pro regionální spolupráci a partnerské vztahy na akci „Dny města 

Jastrzebie-Zdrój“ 

 

 

4503/87RM/2018 - Změna ve složení Občanské komise RMH pro část města  

Havířov – Dolní Datyně___________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

rezignaci pana Ing. Miroslava Szopa na funkci člena Občanské komise RMH 

pro část města Havířov – Dolní Datyně ke dni 31. května 2018  

 

 

4504/87RM/2018 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání  

dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e  n a  v ě d o m í 

 

informativní zprávu o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací 

z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů ke dni 16. 05. 2018 dle příloh 
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4505/87RM/2018 - Informace k možnostem čerpání dotací v souvislosti s hospodařením  

se srážkovými vodami ____________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e  n a  v ě d o m í  
 

informaci k možnostem čerpání dotací z Operačního programu Životní prostředí 

v programovém období 2014-2020 zaměřených na realizaci opatření 

umožňující jímání srážkových vod a následného využití mimo objekty 

sloužících ke komerčním účelům 

 

 

4506/87RM/2018 - Uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů s ACCON human  

resources management, s.r.o._______________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e   

 

uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů k vystavení osvědčení  

o absolvování vzdělávacích programů v rámci veřejné zakázky zn. 

VZ/538/KP/17 „Zvyšování kompetencí zaměstnanců prostřednictvím 

vzdělávání - legislativa“ se společností ACCON human resources management, 

s.r.o. se sídlem Šmeralova 170/31, Praha 7, 170 00, Bubeneč,  

IČO: 27208371 ke Smlouvě o dílo č. 201/KP/18, po dobu platnosti Smlouvy  

o dílo. 

        

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem smlouvy o zpracování 

osobních údajů ke Smlouvě o dílo č. 201/KP/18, v rámci veřejné zakázky zn. 

VZ/538/KP/17 „Zvyšování kompetencí zaměstnanců prostřednictvím 

vzdělávání - legislativa“ se společností ACCON human resources management, 

s.r.o. se sídlem Šmeralova 170/31, Praha 7, 170 00, Bubeneč, IČO: 27208371 

 

          Z: vedoucí KP 

          T: 05/2018 

 

     

4507/87RM/2018 - Udělení výjimky ze Zásad pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným  

bytům v majetku města Havířova___________________________________ 

 

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 Michala Valenčíka, 

……………………………………………………………………………………  



 
 

USNESENÍ 

z 87. schůze Rady města Havířova 

konané dne 23.05.2018 

15 

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 Simonu Milkovou, 

…………………………………………………………………………………… 

 

     

4508/87RM/2018 - Opakovaná žádost o mimořádné přidělení obecního bytu  

- Kateřina Jurčíková______________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

m ě n í  

 

usnesení č. 4250/84RM/2018 ze dne 28.03.2018 v  bodě 2, kterým bylo  

p. Kateřině Jurčíkové, t.b. …………………………………………… schváleno 

mimořádné přidělení dvoupokojového obecního bytu se smluvním nájemným 

ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období  

z lokality Havířov-Šumbark na lokalitu Havířov-Podlesí pod podmínkou, že: 

- před uzavřením nájemní smlouvy p. K. Jurčíková předloží doklad potvrzující  

provedenou celkovou úhradu dluhu vůči městu Havířov 

- nájemní smlouva bude se jmenovanou uzavřena v souladu se Zásadami  

pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova 

ze dne 11.09.2013, ve znění Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 a na dobu 3 měsíců 

s možným prodloužením s tím, že stanovená jistota bude uhrazena splátkami 

ve výši 500,00 Kč/měsíc     

 

     

4509/87RM/2018 - Mimořádná přidělení obecních bytů_________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. mimořádné přidělení třípokojového nebo čtyřpokojového obecního bytu  

se smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města 

pro příslušné období v domě s výtahem v lokalitě Havířov-Podlesí  

Mgr. Petru Chadimovi, t.b. …………………………………………… 

pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se jmenovaným uzavřena 

v souladu se  Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům 

v majetku města Havířova ze dne 11.09.2013, ve znění Dodatku č. 1, č. 2  

a č. 3      

 

2. mimořádné přidělení jednopokojového obecního bytu se smluvním  

nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné 

období v lokalitě Havířov-Město p. Lýdii Fixové, t.b. ………………………, 

………………… pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se jmenovanou 

uzavřena v souladu se  Zásadami pro uzavírání nájemních smluv 

k uvolněným bytům v majetku města Havířova ze dne 11.09.2013, ve znění 

Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3      
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n e s c h v a l u j e 

 

mimořádné přidělení třípokojového obecního bytu se smluvním nájemným  

ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období 

situovaného max. od 1. poschodí výše nebo v domě s výtahem v lokalitě 

Havířov-Město nebo Havířov-Podlesí manž. Ing. Petru Mazochovi  

a Antonii Mazochové, t.b. ………………………………… 

 

     

4510/87RM/2018 - Přidělení konkrétních obecních bytů_________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 8 o vel. 1+3 se smluvním  

nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné 

období v domě …………………………………………………………… 

p. Vladimu Řehouškovi, t.b. …………………………………  

pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se jmenovaným uzavřena v souladu 

se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku 

města Havířova ze dne 11.09.2013, ve  znění Dodatku č. 1, č. 2  

a č. 3        

 

n e s c h v a l u j e 

 

1. přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 10 o vel. 1+3 se smluvním  

nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné 

období v domě …………………………………………… p. Haně Víchové, 

t.b. ………………………………… 

 

2. přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 35 o vel. 1+3 se smluvním  

nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné 

období v domě ………………………………………… p. Anně Ščurkové, 

t.b. ………………………………………… 

 

3. přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 3 o vel. 1+2 se smluvním  

nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné 

období v domě …………………………………………… p. Vilmě Mattis, 

t.b. ………………………………………… 

 

4. přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 3 o vel. 1+3 se smluvním  

nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné 

období v domě ………………………………………… 

p. Lucii Hoppové, t.b. ………………………………………… 
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s c h v a l u j e 

 

přidělení třípokojového obecního bytu se smluvním nájemným ve výši sazby 

nájemného schváleného radou města pro příslušné období v lokalitě  

Havířov-Šumbark p. Lucii Hoppové, t.b. …………………………………… 

pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se jmenovanou uzavřena v souladu 

se  Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku 

města Havířova ze dne 11.09.2013, ve znění Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3.        

 

     

4511/87RM/2018 - Přidělení jiných obecních bytů______________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

přidělení jiného třípokojového obecního bytu se smluvním nájemným ve výši  

sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období situovaného 

od 1. poschodí výše nebo v domě s výtahem v lokalitě Havířov-Podlesí manž. 

Ladislavu Mydliarovi a Eleni Mydliar, t.b. ………………………,  

……………… pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se jmenovanými 

uzavřena v souladu se  Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným 

bytům v majetku města Havířova ze dne 11.09.2013, ve znění Dodatku č. 1, č. 2 

a č. 3        

 

n e s c h v a l u j e 

 

přidělení jiného třípokojového obecního bytu se smluvním nájemným ve výši  

sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období situovaného 

max. v 1. poschodí nebo v domě s výtahem v lokalitě Havířov-Město nebo 

Havířov-Podlesí p. Soni Navrátilové, t.b. ……………………………………… 

 

     

4512/87RM/2018 - Přidělení jiného konkrétního obecního bytu - Bc. Kateřina Burianská_____ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

přidělení jiného konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 31 o vel. 1+3  

se smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města  

pro příslušné období v domě ………………………………………… 

Bc. Kateřině Burianské, t.b. ………………………………… pod podmínkou, 

že nájemní smlouva bude se jmenovanou uzavřena v souladu se Zásadami  

pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova 

ze dne 11.09.2013, ve znění Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3        
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4513/87RM/2018 - Souhlas se vznikem společného nájmu bytu - Michaela Holcová  

a Jakub David___________________________________________________ 

 
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. Jakuba Davida, trvale bytem ………………………………… 
k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 4, vel. 1+3 v domě ………………………, 
……………………, jehož nájemcem je p. Michaela Holcová, pod podmínkou,  
že před uzavřením Dohody o vzniku společného nájmu bytu - přistoupení  
ke smlouvě p. Michaela Holcová celkově uhradí dluh za komunální odpad. 

 

     

4514/87RM/2018 - Uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu - Viera Klempárová____ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 2 o vel. 1+4 se smluvním 

nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné 

období v domě ………………………………………… 

s paní Vierou Klempárovou, t.b. ………………………………………… 

pod podmínkou, že nájemní smlouva bude s p. V. Klempárovou uzavřena 

v souladu se  Zásadami pro uzavírání  nájemních smluv k uvolněným bytům 

v majetku města Havířova ze dne 11.09.2013, ve znění Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3   

 

 

4515/87RM/2018 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 3562/1, 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. 3562/1, zahrada  o výměře cca 50 m
2
, k.ú. Havířov- město,  

paní Daši Dametzové a panu Ing. Vítězslavu Dametzovi CSc.,  

bytem …………………………………………, za účelem rozšíření zahrady 

 

 

4516/87RM/2018 - Záměr prodeje pozemků na stavbu garáží v  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. 3014/6 

o výměře 19 m
2 

a pozemku parc.č. 3014/7 o výměře 19 m
2
, k.ú. Bludovice panu 
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Ladislavu Kočímu, bytem  …………………………………………, za účelem 

výstavby dvou garáží 

 

  

4517/87RM/2018 - Prodej části pozemku parc.č. 2837/1, 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. 2837/1, 

k.ú. Havířov-město, odměřenou geometrickým plánem č. zak. 1773-29/2011   

a nově označenou jako pozemek parc.č. 2837/9 o výměře 5 m
2
,  k.ú.  

Havířov-město paní Boženě Obručové, bytem ………………………,  

……………………, pod již postavenou garáží za cenu v místě a čase obvyklou  

ve výši 2.660,00 Kč (tj. 532,00 Kč/m
2
) + výše DPH platné ke dni povinnosti 

přiznat daň 

 

 

4518/87RM/2018 - Majetkoprávní vypořádání spoluvlastnických podílů na pozemcích  

v k.ú. Šumbark___________________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

  

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit vypořádání spoluvlastnických podílů na pozemcích zapsaných na LV 

č. 2519 , a to  pozemku parc.č. 1374/187, ost. plocha, ost. komunikace  

o výměře 42 m
2
, parc.č. 1374/189, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 7 m

2
, 

parc.č. 1374/204, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 6 m
2
, parc.č. 1431/41, 

ost. plocha, ost. komunikace o výměře 34 m
2
, parc.č. 1448/6, ost. plocha, ost. 

komunikace o výměře 137 m
2
, parc.č.1448/37, ost. plocha, ost. komunikace  

o výměře 88 m
2
, parc.č. 1448/54, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 81 m

2
, 

parc.č. parc.č. 1448/56, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 70 m
2
, parc. 

č. 1448/57, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 131 m
2
, parc.č. 1454/3, ost. 

plocha, ost. komunikace o výměře 8 m
2 

a spoluvlastnických podílů  

na pozemcích zapsaných na LV č. 103, a to pozemku parc.č. 1374/185, ost. 

plocha, zeleň o výměře 43 m
2
, parc.č. 1374/191, ost. plocha, zeleň o výměře  

81 m
2
, parc.č. 1374/202, ost. plocha, zeleň o výměře 95 m

2
, parc.č. 1448/5, ost. 

plocha, ost. komunikace o výměře 58 m
2
, parc.č. 1448/7, ost. plocha, zeleň  

o výměře 159 m
2
, parc.č. 1448/39, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 47 m

2
 

a parc.č. 1460/206, ost. plocha, zeleň o výměře 2 m
2
 vše v katastrálním území 

Šumbark, na kterých se nachází část místní komunikace Petřvaldská, pěší 

komunikace, přilehlá silniční či veřejná zeleň, odkoupením podílů  

na pozemcích  do vlastnictví města, a to od spoluvlastníků: 

- paní Věry Rotiglové, bytem ……………………………………, podíl ve výši 

1/12 na pozemcích zapsaných na LV č. 2519 a LV č. 103 k.ú. Šumbark, a to  

za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 25.392,00 Kč (tj. cca 279,79 Kč/m
2
) 

- pana Miroslava Tomsy, bytem ……………………………, podíl ve výši 1/36 

na pozemcích zapsaných na LV č. 2519 a LV č. 103 k.ú. Šumbark, a to  
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za cenu v místě a čase obvyklou ve výši  8 464,00 Kč (tj. cca 279,79 Kč/m
2
) 

- paní Rodkové Lenky, bytem ……………………………………, podíl  

ve výši 1/36 na pozemcích zapsaných na LV č. 2519 a LV č. 103 k.ú. 

Šumbark, a to za cenu v místě a čase obvyklou ve výši  8 464,00 Kč (tj. cca 

279,79 Kč/m
2
) 

- paní Břeňové Věry, bytem ……………………………………, podíl ve výši  

1/36 na pozemcích zapsaných na LV č. 2519 a LV č. 103 k.ú. Šumbark, a to  

za cenu v místě a čase obvyklou ve výši  8 464,00 Kč (tj. cca 279,79 Kč/m
2
) 

neschválit vypořádání spoluvlastnických podílů na pozemcích zapsaných  

na LV č. 2519 a LV č. 103 v katastrálním území Šumbark, na kterých  

se nachází část místní komunikace Petřvaldská, pěší komunikace, přilehlá 

silniční či veřejná zeleň odkoupením podílů na pozemcích do vlastnictví města 

od paní Břeňové Věry, bytem …………………………………, podíl ve výši 

1/36 na pozemcích zapsaných na LV č. 2519 a LV č. 103 k.ú. Šumbark, a to  

za smluvní cenu ve výši 15.125,00 Kč (tj. 500,00 Kč/m
2
) 

 

 

4519/87RM/2018 - Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2093/33, k.ú. Bludovice__________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e     

 

záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2093/33, k.ú.Bludovice o výměře  

cca 40 m
2
, panu Petru Staňovi, bytem ……………………………………  

za účelem údržby a užívání sanovaného pozemku po sesuvu svahu  

 

 

4520/87RM/2018 - Pronájem pozemku parc.č. 3733/1 a parc.č. 3733/2 , k.ú. Havířov-město___  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e     

 

pronájem pozemku parc.č. 3733/1 , ost. plocha, manipulační plocha o  výměře 

1 481 m
2 

a pozemku parc.č. 3733/2, zast. plocha o výměře  131 m
2
, kat. území 

Havířov-město dle GP č. zak. 2187-3/2018,  společnosti AML – automobilové 

mycí linky, spol. s r.o. se sídlem Praha 6, Řepy, Karlovarská 814/115,  

IČO: 43000495 k  již postavené mycí lince automobilů s vedlejšími zařízeními 

a příjezdem s tím, že nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou  

od 01.07.2018 za těchto podmínek : 

1. výše nájemného dle platných Zásad pro uzavírání smluv o nájmu pozemků  

a o zřízení věcného břemene bude činit 250.720,00 Kč/ročně + DPH a úhrada 

bude formou čtvrtletních splátek, 

2. nájem na dobu neurčitou s tím, že po dobu prvních 10 let od účinnosti  

nájemní smlouvy pronajímatel má právo smlouvu vypovědět pouze:  

a) potřebuje-li statutární město Havířov pozemek pro své potřeby  

či investiční činnost, 

b) porušuje-li nájemce hrubě své povinnosti vůči pronajímateli, zejména tím,  

že nájemce nezaplatí řádně a včas nájemné, nebo nájemce užívá pozemek 

k jinému účelu, než bylo sjednáno, nebo přenechá pozemek k užívání třetí 
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osobě bez písemného souhlasu pronajímatele nebo nezajistí uzavření 

nového majetkoprávního vztahu, 

a  

nájemce má právo smlouvu vypovědět pouze:  

a) ztratí-li způsobilost k činnosti, k jejímuž výkonu je nájem pozemku určen, 

b) porušuje-li pronajímatel hrubě své povinnosti vůči nájemci, výpovědní  

doba 18 měsíců, výpověď musí být písemná a musí být uveden její důvod.  

Po uplynutí 10 let má každá ze smluvních stran právo smlouvu vypovědět, 

bez udání důvodu. Výpovědní doba je 18 měsíců.     

V případech porušení smlouvy je smluvní strana dotčená porušením povinna 

porušující stranu na porušení písemně upozornit a ponechat přiměřenou lhůtu 

na nápravu.  

 

Po marném uplynutí lhůty na nápravu je smluvní strana dotčená porušením 

oprávněna smlouvu vypovědět.  

3. nájemce je vlastníkem stavby,  

4. v případě, že nájemce stavbu prodá nebo převede na jinou právnickou osobu,  

je povinností nájemce tuto skutečnost včas pronajímateli oznámit. Nájemce je 

povinen zajistit, aby nový vlastník stavby uzavřel s pronajímatelem nový 

majetkoprávní vztah,  

5. v případě, že nájemce nezajistí uzavření nového majetkoprávního vztahu,  

pronajímatel bude účtovat smluvní pokutu ve výši celkového nájmu za dobu, 

po kterou nebyl uzavřen nový majetkoprávní vztah s vlastníkem stavby, 

6. v případě výpovědi je nájemce (vlastník stavby) povinen odstranit stavbu  

na vlastní náklady, uvést pozemek do původního stavu do 18 měsíců  

od doručení výpovědi, nedohodnou-li se strany jinak; nájemce nemá právo 

požadovat po pronajímateli úhradu za zhodnocení pozemku, 

7. v případě, že nájemce neodstraní stavbu v době výpovědní lhůty,  

pronajímatel bude účtovat smluvní pokutu ve výši půlročního nájmu, 

- nájemce se zavazuje zaplatit pronajímateli smluvní pokutu do 30 dnů  

od doručení výzvy k zaplacení smluvní pokuty, 

- účtováním smluvní pokuty není dotčen nárok pronajímatele na náhradu škody  

nebo na bezdůvodné obohacení. 

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem nájemní 

smlouvy                                                  

Z: vedoucí EO 

T:  31.08.2018 

 

 

4521/87RM/2018 - Ukončení pronájmu části pozemku parc.č. 331/1, k.ú. Havířov-město  

dohodou________________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e     

 

ukončení pronájmu části  pozemku parc.č. 331/1 o výměře 4 m
2
, k.ú.  

Havířov-město, na kterém je umístěn prodejní stánek v majetku  
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pana Pavla Pertile, bytem …………………………, a to dohodou k 30.06.2018  

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem dohody  

o ukončení smlouvy o nájmu č. E/886/MJP/2000 

Z: vedoucí EO 

T: 30.06.2018  

 

 

4522/87RM/2018 - Prodloužení výpůjčky části pozemků parc. č. 944/414 a parc.č. 43/1,  

k.ú. Šumbark, za účelem užívání invalidních plošin____________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. prodloužení výpůjčky části pozemku parc.č. 944/414, k.ú. Šumbark,  

o výměře 10 m
2
, pro paní Jarmilu Maslákovou, bytem ………………………, 

……………………, za účelem užívání vybudované venkovní zdvižné 

vertikální plošiny u obytného domu ………………………,  

……………………, na dobu určitou 10 let, s účinností od 1. 6. 2018 

 

2. prodloužení výpůjčky části pozemku parc.č. 43/1, k.ú. Šumbark, o výměře  

1,2 m
2
, pro Lumíra Grafa, bytem …………………………, za účelem užívání 

vybudované venkovní invalidní schodišťové plošiny u obytného domu 

…………………………………………, na dobu určitou 10 let, s účinností 

od 1. 6. 2018 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv  

o výpůjčce pozemků 

Z: vedoucí EO 

T: 30.06.2018 

 

 

4523/87RM/2018 - Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  

pro stavbu „REKO MS Havířov, Šumbark, 2.část“____________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

- výpůjčku částí pozemků v majetku města a to parc.č. 44, 192, 193, 194/1,  

194/2, 196, 198, 199, 215, 218, 219, 226/1, 228, 234, 239/1, 240, 245, 246, 

251, 252, 257, 258, 263, 264, 269, 270, 275, 277, 283/1, 300, k.ú. Šumbark  

(dále jen „pozemky“) o výměře cca 3.511 m2, na dobu od zahájení stavby  

do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, maximálně na dobu  

24 měsíců  

- budoucí zřízení věcného břemene k částem pozemků za jednorázovou úhradu  
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za zřízení věcného břemene dle ceníku, tj. ve výši 200,00 Kč/m
2 

+ DPH  

dle geometrického plánu, minimálně však 10.000,00 Kč + DPH, na dobu 

neurčitou ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., se sídlem: Klíšská 940/96, 

Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 272 95 567, za účelem rekonstrukce  

a výměny plynovodu a plynovodních přípojek v rámci stavby„REKO MS 

Havířov, Šumbark, 2. část“ 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  

o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  

 

Z: vedoucí EO 

T: 31. 10. 2018 

 

 

4524/87RM/2018 - Nájem části prostor bytového domu pro účely umístění kabelové trasy  

kamerového systému______________________________________________   

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e  

 

pro účely realizace stavby č. 15008 „Přednádražní prostor Havířov“   

uzavření nájemní smlouvy k vedení kabelových tras kamerového systému 

CCTV v celkové délce 65 m, ve vlastnictví nájemce - statutárního města 

Havířova s tím, že kabely budou vedeny ve věžovém domě č.p. 1301 ul. 

Železničářů, na parc. č. 3744, k. ú. Havířov-město, průrazem základy objektu 

v prostoru sklepa a dále ve stávajícím stoupacím vedení na plochou střechu 

objektu ve vlastnictví pronajímatele - Zlatý déšť a.s., se sídlem Tyršova 

1438/38, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 278 25 990, přičemž 

nájemné je stanoveno ve výši 20,00 Kč/bm/rok + DPH tj. 65 m x 20,00 Kč  

= 1.300,00 Kč/rok + DPH, na dobu neurčitou s účinností od 2. 1. 2019,  

s tříměsíční výpovědní lhůtou a pronajímatel je oprávněn každoročně upravit 

výši nájemného dle roční míry inflace a růstu indexu spotřebitelských cen 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem nájemní 

smlouvy 

Z: vedoucí EO 

T: 30. 6. 2018  
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4525/87RM/2018 - Zřízení věcných břemen-služebností ve prospěch společnosti  

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. 655, k.ú. Šumbark spočívající v zřízení, umístění, 

provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy 

podzemního kabelového vedení AYKY 4x16 v chráničce DVR110 v rámci 

stavby Havířov, 653/1, Zupko, příp. NNk, č. IP–12–8020500/VB2   

za jednorázovou úhradu 10.000,00 Kč + DPH, o výměře 3,40 m
2
 dle GP  

č. 1853-35/2018 ze dne 19.03.2018, na dobu neurčitou  

 

2. zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemkům v majetku  

města a to parc.č. 2387, 2388, 2406, 2407, 2008/2, 2008/197, 2348/1, 2348/7, 

2348/10, 2375, 2376/2, 2377/2, 2378, 2379/1, 2379/3, 2382/2, 2389/1, 2394, 

2395, 2396, 2397, 2398, 2401/2, 2402, 2408, 2411/4, 2415/2, k.ú. Šumbark 

spočívající v zřízení, umístění, provozování, opravování a udržování zařízení 

distribuční soustavy podzemního kabelového vedení NN 22 kV na parc. č. 

2382/2, 2348/1, 2348/7, 2348/10, 2008/197, 2008/2, 2411/4 a 2407, nadzemního 

kabelového vedení NN 22 kV na parc. č. 2375, 2376/2, 2378 a 2379/1, 

nadzemního kabelového vedení NN 22 kV s jedním podpěrným bodem na parc. 

č. 2377/2, nadzemního kabelového vedení NN 22 kV a podzemního kabelového 

vedení NN 22 kV s jedním podpěrným bodem na parc.č. 2379/3, podzemního 

kabelového vedení NN 0,4 kV na parc. č. 2415/2, 2401/2, 2402, 2395, 2394, 

2396, 2398, 2389/1, 2397, 2387, 2388 a 2406, podzemního kabelového vedení 

NN 22 kV a podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV na parc. č. 2408 vše 

v k.ú. Šumbark v rámci stavby Havířov, Hřbitovní, přeložka kabelem VN 74, 

č. IZ–12–8000457/2 za jednorázovou úhradu 112.100,00 Kč + DPH,  

o výměře 560,50 m
2
 dle GP č. 1854-385/2017 ze dne 09.02.2018, na dobu 

neurčitou  

ve prospěch oprávněné společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem: Děčín, 

Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 247 29 035 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv  

o zřízení věcného břemene - služebnosti 

                                                                                             Z: vedoucí EO 

                                                                                             T: 31.10.2018 
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4526/87RM/2018 - Zřízení pozemkových služebností___________________________________  

 

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. 2491,  

k.ú. Bludovice za účelem umístění vodovodní přípojky za jednorázovou 

úhradu ve výši 3.715,00 Kč + DPH, (o výměře 29,72 m
2
) dle GP  

č. 4320-143b/2017 ze dne 06.03.2018 ve prospěch  pozemku parc.č. 2376, 

k.ú. Bludovice, jehož součástí je budova č.p. 30, jimž ke dni zřízení 

pozemkové služebnosti je vlastník  Daniel Křivda, bytem …………………, 

……………………, na dobu neurčitou 

 

2. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č.  

1495/1, k.ú. Bludovice za účelem umístění vodovodní přípojky  

za jednorázovou úhradu ve výši 10.000,00 Kč + DPH, (o výměře 12 m
2
)  

dle GP č. 4204-23/2017 ze dne 18.04.2018 ve prospěch  pozemku parc.č. 

1508, k.ú. Bludovice, jehož součástí je budova č.p. 536, jimiž ke dni zřízení 

pozemkové služebnosti jsou vlastníky Lubomír Mička a Daša Mičková, oba 

bytem ………………………………, na dobu neurčitou 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv  

o zřízení pozemkové služebnosti  

                                                                                             Z: vedoucí EO 

                                                                                             T: 31.10.2018 

 

  

4527/87RM/2018 - Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro účely realizace stavby  

„Parkoviště na ul. Točitá, Havířov-Podlesí“___________________________           

 

Rada města Havířova  

 

r u š í  

 

své usnesení č. 4268/84RM/2018, ze dne 28. 3. 2018, kterým bylo schváleno 

pro účely realizace stavby č. 17028 „Parkoviště na ul. Točitá, Havířov-Podlesí“, 

jejímž stavebníkem je město, udělení práva provést stavbu přeložky a zřízení 

služebnosti inženýrské sítě na pozemcích v majetku města parc. č. 272 a  parc. 

č. 270/1, k.ú. Bludovice, spočívající v právu oprávněného – vlastníka  

a stavebníka přeložky, společnosti PODA a.s., se sídlem 28. října 1168/102, 

Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 258 16 179, vstupovat a vjíždět na uvedené 

pozemky za účelem výstavby, umístění, provozování či odstranění přeložky 

komunikační sítě - HDPE trubek, v rozsahu dle zaměření dokončené stavby, 

přičemž hodnota služebnosti je sjednána jednorázově ve výši 500,00 Kč, 

protože se jedná o přeložku vyvolanou stavbou města            

  

  



 
 

USNESENÍ 

z 87. schůze Rady města Havířova 

konané dne 23.05.2018 

26 

s c h v a l u j e  

 

pro účely realizace stavby č. 17028 „Parkoviště na ul. Točitá, Havířov-Podlesí“, 

jejímž stavebníkem je město, zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemcích 

v majetku města parc. č. 272 a  parc. č. 270/1, k.ú.  Bludovice, spočívající 

v právu oprávněného - vlastníka přeložky, společnosti PODA a.s., se sídlem  

28. října 1168/102, Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 258 16 179, vstupovat  

a vjíždět na uvedené pozemky, umístit, provozovat či odstranit přeložku 

podzemního vedení elektronické komunikační sítě - HDPE trubek, v rozsahu 

cca 38 m
2
, dle zaměření dokončené stavby, přičemž hodnota služebnosti je 

sjednána dohodou smluvních stran jednorázově ve výši 100,00 Kč + DPH, 

protože se jedná o přeložku vyvolanou stavbou města            

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem budoucí a 

konečné smlouvy o zřízení služebnosti 

                                                                                                            Z: vedoucí EO                                                                                                        

                                                                                                            T: ke stavebnímu řízení  

 

  

4528/87RM/2018 - Záměr pronájmu části nemovité věci________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

záměr pronájmu části nemovité věci – části bývalého krytu CO o výměře 10 m
2
 

v suterénu budovy Městského podnikatelského centra, ul. Palackého 689/2, 

Havířov-Město, p. Janu Jedličkovi, jako zkušebnu hudební skupiny 

 

 

4529/87RM/2018 - Záměr pronájmu části nemovité věci formou veřejné soutěže____________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

podanou výpověď nájemní smlouvy: 

 

1. na část nemovité věci – prostor sloužící k podnikání o výměře 157,85 m
2
  

v 1. nadzemním podlaží části D budovy č. p. 86, ul. Svornosti 2,  

Havířov-Město, nájemce spol. Salón Witová, IČO: 05900107 

 

2. na místnost sloužící k podnikání o celkové výměře 7,26 m
2
 v 1. nadzemním  

podlaží části A budovy č. p. 86, ul. Svornosti 2, Havířov-Město, nájemce 

spol. C.T.S. studio, a.s., IČO: 26459132 
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n e s c h v a l u j e 

 

snížení nájemného za část nemovité věci – prostor sloužící k podnikání  

o výměře 157,85 m
2
 v 1. nadzemním podlaží části D budovy č. p. 86,  

ul. Svornosti 2, Havířov-Město, nájemci spol. Salón Witová, IČO: 05900107 

 

s c h v a l u j e 

 

záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání  

o celkové výměře 157,85 m
2 

v 1. nadzemním podlaží části D budovy č. p. 86, 

ul. Svornosti 2, Havířov-Město, formou veřejné soutěže, za podmínek: 

1. Nájemné je stanoveno v minimální výši 1.500,00 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 využití prostor není stanoven. 

 

 

4530/87RM/2018 - Výsledek veřejné soutěže__________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

nabídku do veřejné soutěže p. č. 4/EO/2018 na pronájem části nemovité věci  

– prostoru sloužícího k podnikání o celkové výměře 75,90 m
2
 v přízemí 

obytného domu Dlouhá tř. 478/33, Havířov-Město, kterou podal  

pan Pavel Baumgartner, IČO: 66700914 

 

s c h v a l u j e 

 

uzavření nájemní smlouvy na část nemovité věci – prostor sloužící k podnikání 

o celkové výměře 75,90 m
2
 v přízemí obytného domu Dlouhá tř. 478/33, 

Havířov-Město, s p. Pavlem Baumgartnerem, IČO: 66700914, za podmínek: 

- nájemné 1.430,00 Kč/m
2
/rok bez DPH 

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou  

- platba nájmu a záloh za služby měsíčně  

- účel: prodej hudebních nástrojů, ozvučovacích aparatur, notovin a veškerého  

hudebního příslušenství 

 

 

4531/87RM/2018 - Prodloužení pronájmu nemovitosti__________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

prodloužení pronájmu budovy bez č. p. na pozemku parc. č. 1271,  

k. ú. Havířov-město, o výměře 59,50 m
2
, nájemci p. Romanu Lípovi,  

IČO: 44080026, k dalšímu provozování zázemí tržiště, za podmínek: 

- nájemné 287,- Kč/m
2
/rok bez DPH 

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 6. 2018 
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- nájemce je oprávněn dále pronajímat nebytové prostory k zajištění provozu  

zázemí tržiště 

 

 

4532/87RM/2018 - Ukončení smluvních vztahů se spol. ZÁMEK Havířov, s.r.o. dohodou_____ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. E/140/SN/2000 v domě  

č. p. 243 na pozemku parc. č. 3985, k. ú. Havířov-město, s nájemcem spol. 

ZÁMEK Havířov, s.r.o., IČO: 25385534, dohodou k 30. 6. 2018 

 

2. ukončení Mandátní smlouvy č. E/141/SN/2000 na vykonávání činností  

spojených s údržbou, ostrahou, úklidem domu č. p. 243 na pozemku parc. č. 

3985, k. ú. Havířov-město, a přilehlého parkoviště a chodníku, s mandatářem 

spol. ZÁMEK Havířov, s.r.o., IČO: 25385534, dohodou k 30. 6. 2018 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem dohody  

o ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. E/140/SN/2000 a Mandátní 

smlouvy č. E/141/SN/2000 

          Z: vedoucí EO 

          T: 31. 7. 2018 

 

 

4533/87RM/2018 - Využití budovy č. p. 893 na ul. U Jeslí 2, Havířov-Šumbark_____________ 

 

Rada města Havířova 

 

r u š í 

 

obecný záměr města pronajmout nemovitosti – objekt U Jeslí č. p. 893/2, 

Havířov-Šumbark, včetně pozemku parc. č. 197, zastavěná plocha a nádvoří  

o výměře 556 m
2
 a pozemku parc. č. 198, ostatní plocha o výměře 3.414 m

2
  

v k. ú. Šumbark 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířov  

schválit  

1. využití pozemku parc. č. 197, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 556 m
2
,  

jehož součástí je budova č. p.  893, ul. U Jeslí 2, Havířov-Šumbark,  

a pozemku parc. č. 198, ostatní plocha o výměře 3.414 m
2
 v k.ú. Šumbark, 

pro účely poskytování sociální služby osobám s mentálním nebo 

kombinovaným zdravotním postižením příspěvkovou organizací města 

SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb,  

IČO: 00847470, po provedené rekonstrukci nemovitostí 
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2. zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci a realizaci rekonstrukce  

budovy č. p. 893, ul. U Jeslí 2, Havířov-Šumbark, na zařízení pro účely 

poskytování sociální služby osobám s mentálním nebo kombinovaným 

zdravotním postižením 

uložit  

1. zadání projektové dokumentace na rekonstrukci budovy č. p. 893,  

ul. U Jeslí 2, Havířov-Šumbark 

          Z: vedoucí OÚR 

          T: zadání PD 08/2018  

2. realizaci rekonstrukce budovy č. p. 893, ul. U Jeslí 2, Havířov-Šumbark 

          Z: vedoucí OÚR 

          T: 31. 12. 2019 

3. sledování nových dotačních výzev napříč operačními programy, které by  

byly vhodné pro projekt rekonstrukce budovy č. p. 893, ul. U Jeslí 2, 

Havířov-Šumbark, k účelu poskytování sociálních služeb 

          Z: vedoucí OKP 

           T: 31. 12. 2018 

4. ekonomickému odboru zapracovat do návrhu úprav rozpočtu V. na rok 2018  

zvýšení výdajové části rozpočtu odboru územního rozvoje (OJ 4) o částku  

ve výši 2 000 000,00 Kč na zpracování projektové dokumentace  

na rekonstrukci a realizaci rekonstrukce budovy č. p. 893, ul. U Jeslí 2, 

Havířov-Šumbark 

 

 

4534/87RM/2018 - Pravidla pro nakládání s nalezenými věcmi a zvířaty___________________   

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e     

 

v souladu s § 1051 a následující zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

Pravidla pro nakládání s nalezenými věcmi a zvířaty ve znění přílohy č. 1 

s účinnosti od 24.5.2018 

 

r u š í      

 

Pravidla pro nakládání s věcmi nalezenými a opuštěnými ze dne 15. 3. 2006, 

ZS/7/RMH/2006 

 

 

4535/87RM/2018 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e    

 

rozpočtová opatření č. 49. a 50., 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. 49. a 50., 

dle důvodové zprávy a příloh. 

 

 

4536/87RM/2018 - Dodatek č. 17 ke smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění městské  

hromadné dopravy (MHD) na území statutárního města Havířov v r. 2018, 

uzavřené s dopravcem ČSAD Havířov a.s.____________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

1. Samostatné vyúčtování nákladových položek „přímé mzdy“ a „pohonné  

hmoty“ při závěrečném vyúčtování za r. 2018. 

Pokud budou náklady na uvedených položkách v r. 2018 nižší než odhadoval 

dopravce, bude rozdíl vrácen na účet statutárního města Havířova. 

Vznikne-li přeplatek při následném vyúčtování  celé části účetní ztráty, bude 

tento přeplatek rovněž vrácen na účet statutárního města Havířova. 

 

2. Uzavření Dodatku č. 17 k dlouhodobé smlouvě č. OKS/770/08  

ze dne 27.8.2008 o závazku veřejné služby k zajištění MHD na území 

statutárního města Havířova, kterým se stanoví částka ke krytí účetní ztráty 

(rozdíl nákladů a tržeb) dopravce ČSAD Havířov a.s. v r. 2018  

ve výši 71 500 516 Kč,   

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem Dodatku č. 17  

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: 06/2018 

 

 

4537/87RM/2018 - Projekt zefektivnění provozu Městské hromadné dopravy Havířov_______ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

  

výjimku z Čl. III odst. 2 Zásad zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

statutárním městem Havířov zn. ZS/28/RMH/2016 ze dne 14. 9. 2016 zadat 

zakázku malého rozsahu „Projekt zefektivnění provozu Městské hromadné 

dopravy Havířov“ za cenu 245 tis. Kč vč. DPH přímým zadáním společnosti 

AVP Vladimír Návrat, s.r.o., IČO 42766931, (společnost není plátcem DPH) 
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u k l á d á 

 

zajistit uzavření smlouvy na zpracování dopravně inženýrské dokumentace 

v rozsahu nabídky dle přílohy, s dodavatelem  AVP Vladimír Návrat, s.r.o., 

IČO 42766931 

                                                                                                         Z: vedoucí OKS 

                                                                                                T: 06/2018 

 

 

4538/87RM/2018 - Vyhodnocení zimní údržby místních komunikací za období 2017-2018____ 

 

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 1.11.2017 - 31.3.2018 v rozsahu důvodové zprávy a přílohy č. 1 

 

            

4539/87RM/2018 - VZ/194/OKS/2018 pod názvem „Plošná oprava povrchu vozovek  

v Havířově“ – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky_______________  

 

Rada města Havířova 

 

r o z h o d l a 

 

- o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu  

VZ/194/OKS/2018 pod názvem „Plošná oprava povrchu vozovek v Havířově“ 

od společnosti ALPINE Bau CZ a.s., Jiráskova 613/13, 757 01 Valašské 

Meziříčí - Krásno nad Bečvou, IČO: 02604795 s nabídkovou cenou za opravu 

1m2 asfaltového povrchu vozovky 227,60,- Kč bez DPH (275,40 Kč vč. DPH) 

a za výškovou úpravu 1 ks armatury inženýrských sítí 1 250,- bez DPH 

(1512,5 Kč vč. DPH). 

 

- o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky malého rozsahu  

VZ/194/OKS/2018 pod názvem „Plošná oprava povrchu vozovek v Havířově“ 

takto:   

 

2. místo:   EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Morava, závod  

Ostrava, Vratimovská 658/77, 718 00 Ostrava-Kunčičky,  

IČO: 45274924 

s  nabídkovou cenou za opravu 1m
2
 asfaltového povrchu  

vozovky 273,-- Kč bez DPH (330,33 Kč vč. DPH) 

s  nabídkovou cenou za výškovou úpravu 1 ks armatury  

inženýrských sítí 1350,-- Kč bez DPH (1633,50 Kč vč. DPH) 

3. místo:   JANKOSTAV s.r.o., Štěpaňákova 714/31,  

719 00 Ostrava-Kunčice, IČO: 25855581 

s  nabídkovou cenou za opravu 1m
2
 asfaltového povrchu  

vozovky 310,-- Kč bez DPH (375,10 Kč vč. DPH) 

s  nabídkovou cenou za výškovou úpravu 1 ks armatury  

inženýrských sítí 1250,-- Kč bez DPH (1512,50 Kč vč. DPH) 
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4. místo:   SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní  

stavby MORAVA, oblast Ostrava, Suvorovova 538,  

742 42 Šenov u Nového Jičína, IČO: 48035599 

s  nabídkovou cenou za opravu 1m
2
 asfaltového povrchu  

vozovky 365,-- Kč bez DPH (441,65 Kč vč. DPH) 

s  nabídkovou cenou za výškovou úpravu 1 ks armatury  

inženýrských sítí 1000,-- Kč bez DPH (1210,-- Kč vč. DPH) 

 

p o v ě ř u j e 
 

náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem oznámení o výběru 

nejvhodnější nabídky a smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 

VZ/194/OKS/2018 pod názvem „Plošná oprava povrchu vozovek v Havířově“ 

 

u k l á d á 

 

předložit k podpisu oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a smlouvu  

na realizace veřejné zakázky malého rozsahu VZ/194/OKS/2018 pod názvem 

„Plošná oprava povrchu vozovek v Havířově“        

Z: vedoucí OKS 

          T: 06/2018 

 

             

4540/87RM/2018 - ZPŘ/192/OKS/18 - „Dodávka domácích kompostérů a kontejnerů na textil  

a oděvy pro občany města Havířova“ - rozhodnutí o výběru a o uzavření 

smlouvy_________________________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

r o z h o d l a  
 

1. o výběru dodavatele SDO Technika s. r. o., se sídlem 742 42 Šenov  

u Nového Jičína, Jaselská 451, IČ: 29446619, který předložil ekonomicky 

nejvýhodnější nabídku v zadávacím řízení ZPŘ/192/OKS/18 – „Dodávka 

domácích kompostérů a kontejnerů na textil a oděvy pro občany města 

Havířova“ s nabídkovou cenou 3.660.000 Kč bez DPH (4.428.600 Kč  

vč. DPH)  

 

2. o uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky ZPŘ/192/OKS/18  

– „Dodávka domácích kompostérů a kontejnerů na textil a oděvy pro občany 

města Havířova“ s dodavatelem SDO Technika s. r. o., se sídlem  

742 42  Šenov u Nového Jičína, Jaselská 451, IČ: 29446619, s cenou 

3.660.000 Kč bez DPH (4.428.600 Kč vč. DPH) v případě splnění podmínek 

účasti vybraného dodavatele předložením všech dokladů dle ust. § 122 odst. 3 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon“), a po marném uplynutí lhůty k podání námitek 

proti rozhodnutí o výběru 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem smlouvy  
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u k l á d á 

 

1. odeslat vybranému dodavateli výzvu k předložení dokladů dle ust. § 122  

odst. 3 zákona  

Z: vedoucí OKS 

          T: do 28.5.2018 

 

2. odeslat oznámení o výběru     

Z: vedoucí OKS 

T: po splnění podmínek  

účasti vybraného 

dodavatele 

předložením všech 

dokladů dle § 122  

odst. 3 zákona  

 

3. předložit smlouvu k podpisu    

Z: vedoucí OKS 

T: po marném uplynutí  

lhůty k podání  

námitek proti 

rozhodnutí o výběru 

 

 

4541/87RM/2018 - VZ/222/OKS/2018 – „Rekonstrukce dětského hřiště v centrálním parku“ 

– rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky__________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

r o z h o d l a  

 

o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 

VZ/222/OKS/2018 – „Rekonstrukce dětského hřiště v centrálním parku“  

od společnosti HRAS - zařízení hřišť, s.r.o., Zemědělská 145/6, 736 01 Havířov 

- Dolní Datyně, IČO: 47666331/ IČO s nabídkovou cenou 1 310 524,20 Kč  

bez DPH (1 585 734 ,- Kč vč. DPH) 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem oznámení o výběru 

nejvhodnější nabídky a smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 

VZ/222/OKS/2018 – „Rekonstrukce dětského hřiště v centrálním parku“ 
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u k l á d á 

 

předložit k podpisu oznámení o výběru nejvhodnějších nabídek a smluv na 

realizaci veřejné zakázky malého rozsahu VZ/222/OKS/2018 – „Rekonstrukce 

dětského hřiště v centrálním parku“ 

Z: vedoucí OKS 

          T: 06/2018 

 

 

4542/87RM/2018 - „Parkoviště u kostela sv. Anny, Havířov-Město“ (stavba č. 17018)  

- zahájení 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 na stavební  

práce „Parkoviště u kostela sv. Anny, Havířov-Město“ (stavba č. 17018) 

 

2. následné veřejné zakázky (opce):  ne  

    rozdělení veřejné zakázky na části:  ne 

 

3. dílčí plnění (fakturace):   ano (měsíční) 

    poskytnutí zálohy:    ne 

    čerpání dotace:    ne 

    přenesená daňová povinnost:   ne 

 

4. varianty nabídky:      ne 

 

5. dobu realizace veřejné zakázky:  

předpokládané zahájení: druhá polovina července 2018  

termín ukončení:  nejpozději do 100 kalendářních dnů ode dne  

     účinnosti smlouvy 

 

6. kritérium hodnocení:  nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH 

     (váha 100%) 

 

7. základní způsobilost dodavatele  

- v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání  

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů - čestné prohlášení  

ne starší 3 měsíce přede dnem podání nabídky 

 

8. profesní způsobilost:  

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence dodavatele, pokud  

je v nich zapsán, ne starší 3 měsíce přede dnem podání nabídky 

- doklad o oprávnění k podnikání dodavatele v rozsahu odpovídajícímu  

předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění 

vyžadují  
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9. ekonomickou kvalifikaci: 

- čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou  

zakázku 

 

10. technickou kvalifikaci:  

- seznam stavebních prací jako předmět veřejné zakázky, poskytnutých  

za posledních 5 let před dnem podání nabídky včetně osvědčení 

objednavatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších 

stavebních prací v seznamu uvedených, přičemž dodavatel splní danou 

kvalifikaci, pokud prokáže poskytnutí min.: 

a) 1 zakázky, jejímž předmětem byla rekonstrukce nebo výstavba  

komunikace pro motorová vozidla, chodníku nebo parkovacích stání  

ze zámkové dlažby v minimální hodnotě 4.000.000 Kč bez DPH/tyto 

stavební práce na 1 zakázce. 

b) 1 zakázky, přičemž předmětem každé byla rekonstrukce nebo výstavba  

komunikace pro motorová vozidla v minimální hodnotě 2.000.000 Kč 

bez DPH / tyto stavební práce na 1 zakázce.  

c) 1 zakázky, jejímž předmětem byla rekonstrukce nebo výstavba  

chodníku popř. parkovacích stání ze zámkové dlažby v minimální 

hodnotě 500.000 Kč bez DPH / tyto stavební práce na 1 zakázce. 

(poskytnutí stavebních prací požadovaných v písm. a) až c) je možno 

prokázat i společně stejnou zakázkou) 

 

- seznam osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky, v tomto  

složení: 

a) stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího, z nichž vždy alespoň jeden  

musí vykonávat odborné vedení provádění stavby, 

b) osoba ověřující výsledky zeměměřických činností (touto osobou může  

být i stavbyvedoucí nebo zástupce stavbyvedoucího) 

 

- osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci stavbyvedoucího a zástupce  

stavbyvedoucího: 

a) osvědčení o autorizaci nebo o registraci usazené či hostující osoby  

v oboru dopravní stavby nebo dopravní stavby, specializace nekolejová 

doprava,  

b) vykonávání funkce stavbyvedoucího u minimálně 1 dokončené  

zakázky, přičemž předmětem byla rekonstrukce nebo výstavba 

komunikace pro motorová vozidla v minimální hodnotě 2.000.000 Kč 

bez DPH / tyto stavební práce na 1 zakázce, 

c) vykonávání funkce stavbyvedoucího u minimálně 1 dokončené  

zakázky, přičemž předmětem byla rekonstrukce nebo výstavba 

chodníku popř. parkovacích stání ze zámkové dlažby v minimální 

hodnotě 500.000 Kč bez DPH / tyto stavební práce na 1 zakázce. 

(požadované stavební práce je možno prokázat i společně stejnou 

zakázkou) 

 

- osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osoby ověřující výsledky  

zeměměřických činností: 

úřední oprávnění podle ust. § 13 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 200/1994 

Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících 

s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů  
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11. další podmínky: 

- složení peněžité kauce v hodnotě 50.000,00 Kč za účelem zajištění splnění  

povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení 

- předložení před podpisem smlouvy pojistné smlouvy nebo pojistného  

certifikátu o pojištění odpovědnosti za škodu s pojistným plněním 

v minimální výši 5.000.000,00 Kč  

- záruka 60 měsíců 

12. způsob realizace zadávacího řízení: 

- listinnou formou  

 

13. složení komise dle Přílohy č. 1 

 

14. odeslání výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace dodavatelům  

uvedeným v Příloze č. 2 

 

p o v ě ř u j e  

 

Ing. Karla Šlachtu, náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem 

dokumentů týkajících se předmětného zadávacího řízení 

 

u k l á d á  

 

předložit k podpisu výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou 

zakázku malého rozsahu „Parkoviště u kostela sv. Anny, Havířov-Město“ 

(stavba č. 17018) 

          Z: vedoucí OÚR 

          T: 6/2018 

 

 

4543/87RM/2018 - „Cyklostezka Havířov – Těrlická přehrada – úsek 17. listopadu  

– lesopark“ (číslo stavby 5004) – uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo  

č. 398/OSRM/2017________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e   
 

1. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 398/OSRM/2017 dle Článku III  

a Přílohy č. 1 této SOD o dodatečné stavební práce za cenu 197.773,90 Kč 

bez DPH (239.306,30 Kč včetně DPH) v rozsahu Přílohy č. 2 

 

2. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 398/OSRM/2017 dle Článku III  

Přílohy č. 1 této SOD stavebních prací za cenu -207.970,57 Kč bez DPH  

(-251.644,39 Kč včetně DPH) v rozsahu Přílohy č. 1 

 

3. změny položkového rozpočtu ke Smlouvě o dílo č. 398/OSRM/2017  

související s bodem 1 a 2 tohoto usnesení  
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4. uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 398/OSRM/2017 na provedení  

stavby „Cyklostezka Havířov – Těrlická přehrada – úsek 17. listopadu  

– lesopark“ v rozsahu bodu 1 až 3 tohoto usnesení se „Společností Havířov  

– cyklostezka“ SILNICE.CZ s.r.o.+ Monstavby Morava s.r.o. IČO: 26792711 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem Dodatku č. 2  

ke Smlouvě o dílo č. 398/OSRM/2017 ze dne 05.06.2017 

 

u k l á d á 

 

předložit k podpisu Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 398/OSRM/2017 ze dne 

05.06.2017 

               Z: vedoucí OÚR 

                T: 06/2018  

 

  

4544/87RM/2018 - VZ/191/OÚR/18 – „Ledová plocha u VÚH – PD a AD“ (stavba č. 18013)  

– rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky__________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

r o z h o d l a  
 

o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 

VZ/191/OÚR/18 – „Ledová plocha u VÚH – PD a AD“ (stavba č. 18013)  

od společnosti AS PROJECT CZ s.r.o., U Prostředního mlýna 128,  

393 01 Pelhřimov, IČO: 260 95 254 s  nabídkovou cenou 1 999 950,00 Kč  

bez DPH (2 419 939,50 Kč vč. DPH) 

 

p o v ě ř u j e 

 

Ing. Karla Šlachtu, náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj, podpisem 

oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a smlouvy na realizaci veřejné 

zakázky malého rozsahu VZ/191/OÚR/18 – „Ledová plocha u VÚH – PD  

a AD“ (stavba č. 18013) 

 

u k l á d á 

 

předložit k podpisu oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a smlouvu na 

realizaci veřejné zakázky malého rozsahu VZ/191/OÚR/18 – „Ledová plocha  

u VÚH – PD a AD“ (stavba č. 18013) 

Z: vedoucí OÚR 

          T: 06/2018 
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4545/87RM/2018 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací  

Městská knihovna Havířov_________________________________________   

 

Rada města Havířova  

 

s o u h l a s í 

 

s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací Městská knihovna Havířov, 

IČO: 00601250, se sídlem Svornosti 86/2, budova G, Havířov – Město: 

 

Poskytovatel dotace:         Moravská zemská knihovna 

Název dotačního programu:   Projekt na podporu nákupu děl české  

literatury pro profesionální veřejné  

knihovny  

Název projektu:                     Česká knihovna  

Celkové náklady na projekt:  10.224 Kč 

Požadovaná výše dotace:       základní dotace: 6 208  Kč   (32 titulů) 

                                               rezervní dotace: 4 016  Kč   (20 titulů) 

Spolufinancování :       0  Kč      

 

 

4546/87RM/2018 - Uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů se statutárním městem  

Havířov – na zpracování mzdové agendy Městské knihovny Havířov  _____ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e   

 

uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů mezi příspěvkovou organizací 

Městská knihovna Havířov, IČO: 00601250, se sídlem Svornosti 86/2, budova 

G, Havířov – Město a statutárním městem Havířov, se sídlem Svornosti 86/2, 

Havířov – Město za účelem zpracování mzdové agendy Městské knihovny 

Havířov  

        

p o v ě ř u j e 

 

primátorku města podpisem smlouvy o zpracování osobních údajů ke smlouvě  

č. E/1191/ORG/2000 o obstarávání věci  

          Z: ředitelka  

MK Havířov 

          T: 05/2018 
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4547/87RM/2018 - Souhlas zřizovatele s výpůjčkou drobného dlouhodobého hmotného  

majetku_________________________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci Sociální služby města Havířova, Přemyslova 1618/12, 

736 01  Havířov - Podlesí, IČ: 60337583, výpůjčku drobného dlouhodobého 

hmotného majetku na období od 9. 4. 2018 do 30. 9. 2019 v souvislosti 

s realizací projektu „Systém sociálně-zdravotní péče o osoby 50+ s využitím 

inovativního komunitního modelu“ a s otevřením Centra pro rodinné pečující 

v Havířově  

 

 

4548/87RM/2018 - Souhlas s převodem finančních prostředků z fondu rezervního do fondu  

investic_________________________________________________________     
 

Rada města Havířova 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci Sociální služby města Havířova, Přemyslova 1618/12, 

736 01 Havířov-Podlesí, IČ: 60337583, převod finančních prostředků ve výši 

660 000 Kč z fondu rezervního do fondu investic pro zabezpečení úhrady 

dokončovacích prací v rámci akce „Rekonstrukce objektu Nízkoprahového 

denního centra, Hřbitovní 2, Havířov-Šumbark a pro nákup nového zařízení pro 

ochranu před hrozbami (UTM) 2 kusy FortiGate 80E nebo adekvátní tomuto 

modelu. 

 

 

4549/87RM/2018 - „Elektrická pečovatelská lůžka pro středisko Luna“ – posouzení podmínek  

zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu_________________ 

 

Rada města Havířova 

 

p o s o u d i l a  

 

bez připomínek níže uvedené podmínky zadávacího řízení, složení komise  

a okruh dodavatelů na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky  

„Elektrická pečovatelská lůžka pro středisko Luna“ příspěvkové organizace 

Domov seniorů Havířov 

 

1. následné zakázky (opce):   ne 

    rozdělení veřejné zakázky na části:  ne 

     

2. dílčí plnění (fakturace):   ano (jednorázově všechna lůžka  

s příslušenstvím a zvlášť  

školení) 

    poskytnutí zálohy:    ne 

    čerpání dotace:    ne 
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    přenesená daňová povinnost:   ne 

 

3. varianty nabídky:    ne 

 

4. dobu realizace veřejné zakázky:   

    předpokládané zahájení:   druhá polovina června 2018 

    termín dokončení:     nejpozději do 90 dnů ode dne  

                                                                        

účinnosti smlouvy   

 

5. hodnotící kritérium:                     nejnižší nabídková cena v Kč  

včetně DPH (váha 100%) 

 

6. základní způsobilost:  

- v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání  

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to čestné prohlášení ne 

starší 3 měsíce přede dnem podání nabídky 

 

7. profesní způsobilost:  

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní  

předpis zápis do takové evidence vyžaduje, ne starší 3 měsíce přede dnem 

podání nabídky 

- doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné  

zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují  

 

8. ekonomická kvalifikace: 

- není vyžadována 

 

9. technická kvalifikace:  

a) produktový list s fotografií nabízeného předmětu plnění, ze kterého bude  

zřejmé splnění požadovaných technických parametrů příslušného 

nabízeného předmětu plnění 

b) doklad, že nabízená lůžka splňují normu ČSN 60601-2-52 

c) čestné prohlášení o schopnosti dodavatele předložit do 7 kalendářních dnů  

od písemné výzvy zadavatele 1 ks vzorku lůžka s příslušenstvím 

k posouzení splnění požadavků zadavatele 

 

10. další podmínky:      

- záruka 24 měsíců 

 

11. způsob realizace zadávacího řízení:  

- listinnou formou  

 

12. složení hodnotící komise dle Přílohy č. 1 

 

13. odeslání výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace dodavatelům  

uvedeným v Příloze č. 2 

 

 

  



 
 

USNESENÍ 

z 87. schůze Rady města Havířova 

konané dne 23.05.2018 

41 

4550/87RM/2018 - Souhlas zřizovatele s pořízením dlouhodobého majetku a s použitím fondu  

investic 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 

Jaroslava Seiferta 1530/14, Havířov-Město, zapojení fondu investic ve výši 

170.000 Kč na pořízení nového zahradního traktoru 

                     Z: ředitel DsH, p.o. 

           T: červenec 2018 

 

 

4551/87RM/2018 - Informace o výsledku veřejné zakázky malého rozsahu č. VZ/03/VUH/18  

„Výměna stávajících mantinelů ve Víceúčelové hale Havířov“___________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

1. informaci o výsledku veřejné zakázky malého rozsahu č. VZ/03/VUH/18  

„Výměna stávajících mantinelů ve Víceúčelové hale Havířov“ 

 

2. uzavření Kupní smlouvy č. 005/SSRZ/2018 na realizaci veřejné zakázky  

malého rozsahu VZ/03/VUH/18 „Výměna stávajících mantinelů  

ve Víceúčelové hale Havířov“ příspěvkovou organizací Správa sportovních  

a rekreačních zařízení Havířov se společností ICE-TECH CZ, s.r.o., se sídlem 

Úprkova 803/67, Malšovice, 500 09 Hradec Králové, IČO: 01786962,  

dne 06.04.2018 s cenou 1.445 000,00 Kč bez DPH (1.748 450,00 Kč  

včetně DPH) 

 

 

4552/87RM/2018 - Posouzení podmínek zadávacího řízení, složení komise a okruhu  

dodavatelů na veřejnou zakázku malého rozsahu č. VZ/05/MSH/18 

„Rekonstrukce podlahy v MSH Havířov“____________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

p o s o u d i l a 

 

níže uvedené podmínky zadávacího řízení, složení komise a okruh dodavatelů 

na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku „Rekonstrukce podlahy 

v MSH Havířov“ příspěvkové organizace Správa sportovních a rekreačních 

zařízení Havířov bez připomínek 

 

1. rozdělení veřejné zakázky na části:  ne 

    následné zakázky (opce):   ne  

 

2. dílčí plnění (fakturace):   ne 

    poskytnutí zálohy:    ne  
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čerpání dotace:    ano 

    přenesená daňová povinnost:   ne  

 

3. varianty nabídky:    ne 

 

4. dobu realizace veřejné zakázky:   

    předpokládané zahájení:   konec června 2018 

    termín dokončení:    do 15. srpna 2018                            

 

5. základní hodnotící kritérium:  nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH 

    

6. další podmínky:  

- ekologická likvidace stávající podlahy LOBA 

- uchazeč jako součást nabídky předloží: 

a) technický list nabízené sportovní PU podlahy 

b) zprávu z akreditované laboratoře prokazující shodu nabízené sportovní  

PU podlahy s normou EN 14904 a s požadavky zadavatele  

c) zprávu „Klasifikace reakce na požár podle normy EN 13501“ – min.  

Bfl - s1 nebo vyšší 

d) certifikáty FIBA a IHF, osvědčující, že sportovní povrch je v souladu  

požadavky Mezinárodní basketbalové federace a Mezinárodní 

házenkářské federace 

 

7. základní způsobilost:  

- v rozsahu § 74 odst. 1 až 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných  

zakázek, ve  znění pozdějších předpisů (čestné prohlášení ne starší 90 dnů 

ke dni podání nabídky) 

  

8. profesní způsobilost:   

- živnostenská oprávnění v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky 

- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, ne starší 90 dnů  

ke dni podání nabídky 

 

9. ekonomická a finanční způsobilost: 

- čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou  

zakázku  

 

10. způsob realizace zadávacího řízení:   

- doložení dokladů ke kvalifikaci a podepsaného návrhu smlouvy  

před elektronickou aukcí v listinné formě 

- hodnocení nabídek v elektronické aukci 

               

11. odeslání výzvy k podání nabídky dodavatelům uvedeným v příloze č. 1 

 

12. složení komise pro posouzení nabídek dle přílohy č. 2 
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4553/87RM/2018 - Revokace usnesení č. 4309/84RM/2018 - Souhlasu s převodem finančních  

prostředků z rezervního fondu do fondu investic_______________________ 

 

Rada města Havířova 

 

r e v o k u j e  

 

usnesení č. 4309/84RM/2018 – Souhlas s převodem finančních prostředků 

z rezervního fondu do fondu investic 

 

 

4554/87RM/2018 - Souhlas s převodem finančních prostředků z rezervního fondu do fondu  

investic_________________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov,  

IČO 00306754, se sídlem Těšínská 1296/2a, Havířov-Podlesí, v souladu s §30 

zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

ve znění pozdějších předpisů, převod částky ve výši 530 tis. Kč z rezervního 

fondu do fondu investic na realizaci veřejné zakázky „Nákup nákladního 

vozidla – nosiče kontejnerů do 3,5t“ 

 

 

4555/87RM/2018 - Souhlas s převodem finančních prostředků z rezervního fondu do fondu  

investic I.________________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov,  

IČO 00306754, se sídlem Těšínská 1296/2a, Havířov-Podlesí, v souladu s §30 

zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

ve znění pozdějších předpisů, převod částky z rezervního fondu do fondu 

investic ve výši 360.250 Kč na realizaci dodávky rozvaděčů a jejich umístění  

a zapojení ve Víceúčelové hale 

 

 

4556/87RM/2018 - Souhlas zřizovatele s Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových  

prostor č. 099/SSRZ/2017__________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

žádost sportovního klubu BOX Havířov z.s., IČO: 05070911, se sídlem 

Palackého 1584/2a, Město, 736 01 Havířov, dle přílohy č. 1 
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s c h v a l u j e  

 

příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, 

IČO: 00306754, zastoupené ředitelem Ing. Radomírem Kácalem, uzavřít 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 099/SSRZ/2017  

ze dne 1. 10. 2017, takto: 

na základě vzájemné dohody se mění či doplňuje článek III. Cena a její 

splatnost, odst. 6., následovně: 

6.  Nájemce se zavazuje uhradit pronajímateli za předmět nájmu v období  

červenec 2018 částku 3.000 Kč/měsíc a za období srpen 2018 částku  

4.000 Kč/měsíc. 

Ostatní ustanovení předmětné smlouvy o nájmu nebytových prostor zůstávají 

beze změny. 

 

 

4557/87RM/2018 - Žádost o poskytnutí bezplatného pronájmu___________________________ 

  

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

žádost JUDO CLUBu HAVÍŘOV z.s., IČO: 66182760, o bezplatný pronájem 

Městské sportovní haly, na ul. Astronautů 2, Havířov-Město, k pořádání 

MEMORIÁLU SAŠI JUREČKY dne 17. 11. 2018 dle přílohy č. 1 

 

s c h v a l u j e  

 

výpůjčku prostor Městské sportovní haly JUDO CLUBu HAVÍŘOV z.s.,  

IČO: 66182760, k pořádání MEMORIÁLU SAŠI JUREČKY dne 17. 11. 2018, 

za podmínky úhrady nákladů souvisejících s užíváním vypůjčených prostor 

 

 

4558/87RM/2018 - Optimalizace IT prostředí SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových  

sociálních služeb – výjimka ze zásad zadávání veřejných zakázek________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb,  

Tajovského 1156/1, Havířov – Podlesí, IČO 00847470, pro veřejnou zakázku 

malého rozsahu „Optimalizace IT SANTÉ“ výjimku z článku IV, odst. 1. Zásad 

zadávání veřejných zakázek příspěvkovými organizacemi města zn. 

ZS/29/RMH/2016, na základě níž bude předmětná veřejná zakázka malého 

rozsahu zadána přímo společnosti ITS Office Technology, s.r.o.,  

Šumbarská 337/45, Havířov - Dolní Suchá, IČO 28645961,  

za celkovou cenu 544 397,15 vč. DPH  (449 915,00 Kč bez DPH)  
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4559/87RM/2018 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací  

MŠ Petřvaldská__________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s o u h l a s í 

 

s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města Mateřská škola 

Havířov-Šumbark  

Petřvaldská 32/262 (IČO: 619 88 570) 

 

poskytovatel dotace:   Nadace ČEZ 

název operačního programu:    Oranžové hřiště 

název projektu:     Na kole bezpečně, na kole ke zdraví 

požadovaná výše dotace:   731 000 Kč  

spolufinancování:    15% z finančních prostředků  

příspěvkové organizace    

 

 

4560/87RM/2018 - Žádost o souhlas s převodem finančních prostředků z rezervního fondu  

do fondu investic, s vyřazením a pořízením investičního majetku   

– ZŠ  1.máje Havířov______________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci města Základní škole Havířov-Město 1.máje 10a okres 

Karviná, příspěvková organizace (IČO:70958122)  

 

1. vyřazení investičního majetku: 

- plynová smažící pánev 120 litrů, invent. č. DHM – 022/28, v pořizovací  

ceně 174 994,00 Kč včetně DPH 

 

2. převod částky z rezervního fondu do fondu investic ve výši 120 000,00 Kč  

na nákup plynové smažící pánve do školní kuchyně v souladu s § 30 zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

3. pořízení investičního majetku:  

- plynová smažící pánev 120 litrů do školní kuchyně v pořizovací ceně  

cca 190 000,00 Kč včetně DPH: 
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4561/87RM/2018 - Žádost o souhlas s převodem finančních prostředků z rezervního fondu  

do fondu investic, s vyřazením a pořízením investičního majetku   

– ZŠ Mládežnická________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci města Základní škole Havířov-Podlesí  

Mládežnická 11/15645 okres Karviná, příspěvková organizace  

(IČO: 70958114)  

 

1. vyřazení investičního majetku: 

- plynový kotel ALBA 150 litrů, invent. č. DHM30, v pořizovací ceně  

121 240,35 Kč včetně DPH 

 

2. v souladu s § 30 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech  

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, převod částky z rezervního 

fondu do fondu investic ve výši 80 000 Kč na nákup plynového kotle  

do školní kuchyně. 

 

3. pořízení investičního majetku v pořizovací ceně cca 180 000 Kč včetně DPH: 

- plynový kotel 150 litrů do školní kuchyně  

 

 

4562/87RM/2018 - Udělení souhlasu s přijetím darů příspěvkovými organizacemi zřízenými  

statutárním městem Havířov_______________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s ouh l as í  

 

s přijetím peněžitých darů v celkové výši 30 000 Kč v rámci dotačního titulu 

„Jedeme na exkurzi“ od Nadačního fondu TEPLO NA DLANI,  

Konzumní 298/6a, 736 01 Havířov-Šumbark, IČO: 06486282 příspěvkovými 

organizacemi města: 

 

1. Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková  

organizace (IČO: 70958149) 

 

2. Mateřská škola Havířov-Šumbark U Jeslí 4/894, příspěvková organizace  

(IČO: 70958262) 

 

3. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Životice Zelená, příspěvková  

organizace (IČO: 75027569) 

 

4. Mateřská škola Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262 (IČO: 61988570) 

 

5. Základní škola 1. máje 10a okres Karviná, příspěvková organizace  

(IČO: 70958122) 

na exkurze uvedených škol 
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4563/87RM/2018 - Udělení souhlasu s podáním žádostí o dotaci MŠ Petřvaldská____________ 

 

Rada města Havířova 

 

s o u h l a s í 

 

s podáním žádostí o dotaci příspěvkovou organizací města: 

 

Mateřská škola Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262 (IČO: 61988570) 

 

poskytovatel dotace:   Givenio – spolek pro dobrou věc 

název programu:    Givenio – Podpoříme dobrou věc 

název projektu:     Mateřská škola Petřvaldská v pohybu 

požadovaná výše dotace:   20 000 Kč 

spolufinancování:    bez spoluúčasti  

 

 

4564/87RM/2018 - Výjimka z nejnižšího počtu žáků ve třídách základní školy pro ZŠ a MŠ  

s polským jazykem vyučovacím Havířov – Bludovice Selská, příspěvková 

organizace pro školní  rok 2018/2019________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

p o v o l u j e  

 

výjimku z nejnižšího počtu žáků ve třídách základní školy pro Základní školu  

a Mateřskou školu s polským jazykem vyučovacím Havířov – Bludovice 

Selská, příspěvková organizace pro školní rok 2018/2019 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova  

vzít na vědomí povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků ve třídách základní 

školy pro Základní školu a Mateřskou školu s polským jazykem vyučovacím 

Havířov – Bludovice Selská, příspěvková organizace pro školní rok 2018/2019 

udělené Radou města Havířova  

schválit úhradu zvýšených výdajů na vzdělávací činnost školy pro školní rok 

2018/2019 

uložit zaslat oznámení o povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků výše 

jmenované škole 
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4565/87RM/2018 - Výjimka z nejnižšího počtu žáků ve třídách základní školy  

pro ZŠ Kapitána Jasioka Havířov - Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 

okres Karviná pro školní rok 2018/2019______________________________  

 

Rada města Havířova 

 

p o v o l u j e  

 

výjimku z nejnižšího počtu žáků ve třídách základní školy pro Základní školu 

Kapitána Jasioka Havířov - Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná  

pro školní rok 2018/2019 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova  

vzít na vědomí povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků ve třídách základní 

školy pro Základní školu Kapitána Jasioka Havířov - Prostřední Suchá Kpt. 

Jasioka 57 okres Karviná pro školní rok 2018/2019 udělené Radou města 

Havířova  

schválit úhradu zvýšených výdajů na vzdělávací činnost školy pro školní rok 

2018/2019 

uložit zaslat oznámení o povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků výše 

jmenované škole 

 

 

4566/87RM/2018 - Jmenování na pracovní místo ředitele ZŠ Pujmanové Havířov,  

ZŠ Jarošova Havířov a ZŠ 1. máje Havířov___________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e    n a    v ě d o m í 

 

a) zápis o průběhu konkurzu na pracovní místo ředitele školy Havířov-Šumbark  

    M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná, IČO: 48805475 dle přílohy č. 1 

 

s c h v a l u j e 

 

vyhlášení konkurzního řízení na pracovní místo ředitele školy Havířov 

Šumbark M. Pujmanové 17/1151 za shodných podmínek obsažených v usnesení 

RMH č. 4211/83RM/2018.  

 

b) zápis o průběhu konkurzu na pracovní místo ředitele Základní školy  

Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace, 

IČO: 70958165 dle přílohy č. 2 

 

j m e n u j e 

 

s účinností od 1. 8. 2018 na pracovní místo ředitele Základní školy  

Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace, 

IČO: 70958165 

pana Mgr. Přemysla Čapandu 
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c) zápis o průběhu konkurzu na pracovní místo ředitele Základní školy  

Havířov-Město 1. máje 10a okres Karviná, příspěvková organizace,  

IČO: 70958122 dle přílohy č. 3 

 

j m e n u j e 

 

s účinností od 1. 8. 2018 na pracovní místo ředitele Základní školy  

Havířov-Město 1. máje 10a okres Karviná, příspěvková organizace,  

IČO: 70958122 

paní Mgr. Michaelu Drozdovou Ph.D. 

 

 

4567/87RM/2018 - Poskytnutí investičního příspěvku pro rok 2018 ZŠ Gorkého Havířov_____ 

 

Rada města Havířova   

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

vzít na vědomí žádost Základní školy Havířov - Město Gorkého 1/329 okres 

Karviná, IČO: 62 331 221 o poskytnutí investičního příspěvku ve výši  

138 000 Kč na pořízení výklopné elektrické pánve dle přílohy č. 1 

schválit poskytnutí investičního příspěvku Základní škole Havířov – Město 

Gorkého 1/329 okres Karviná, IČO: 62 331 221 ve výši 138 000 Kč na pořízení 

výklopné elektrické pánve, a to z výdajové části rozpočtu odboru školství  

a kultury (OJ 3) 

uložit ekonomickému odboru zapracovat: 

1. do návrhu úprav rozpočtu IV. na rok 2018 snížení výdajové části rozpočtu  

odboru školství a kultury (OJ 3) o částku 138 000 Kč 

2. do návrhu úprav rozpočtu IV. na rok 2018 poskytnutí investičního příspěvku  

Základní škole ve výši 138 000 Kč Havířov – Město Gorkého 1/329 okres 

Karviná, IČO: 62 331 221 ve výši 138 000 Kč 

 

 

4568/87RM/2018 - Uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů s Městskou knihovnou  

Havířov – vedení obecní kroniky____________________________________   

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e   

 

uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů v rámci vedení obecní kroniky 

statutárního města Havířova s Městskou knihovnou Havířov, IČO:  00601250, 

se sídlem Havířov - Město, Svornosti 86/2, budova G, v souladu se Zřizovací 

listinou ZL/51/2015, schválenou Zastupitelstvem města Havířova usnesením  

č.  336/8ZM/2015 ze dne 14. 12. 2015, s účinností od 1. 1. 2016, kterou bylo 

vedení kroniky statutárního města Havířova svěřeno Městské knihovně Havířov 
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p o v ě ř u j e 

 

náměstkyni primátorky pro sociální rozvoj podpisem smlouvy o zpracování 

osobních údajů v rámci vedení obecní kroniky statutárního města Havířova 

v souladu se Zřizovací listinou ZL/51/2015, schválenou Zastupitelstvem města 

Havířova usnesením č.  336/8ZM/2015 ze dne 14. 12. 2015, s účinností  

od 1. 1. 2016 

          Z: vedoucí OŠK 

          T: 05/2018 

 

  

4569/87RM/2018 - VZ/189/OSV/18 – „Pořízení automobilů pro Sociální služby města  

Havířova“ – zrušení zadávacího řízení a vyhlášení nového zadávacího 

řízení___________________________________________________________ 

 
Rada města Havířova 

 

r u š í 

 

zadávací řízení VZ/189/OSV/18 - „Pořízení automobilů pro Sociální služby 

města Havířova“, neboť pro veřejnou zakázku nebyla podána žádná nabídka  

 

s c h v a l u j e 

 

1. zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu  

na dodávky „Pořízení automobilů pro Sociální služby města Havířova – nové 

vyhlášení“  

 

2. následné veřejné zakázky (opce):  ne  

    rozdělení předmětu plnění na části:  ano  

část 1 - vozidlo k přepravě za klientem 

část 2 - vozidlo k přepravě seniorů a imobilních občanů 

část 3 - vozidlo s přestavbou 

(možnost podání nabídky na všechny tři části nebo pouze na dvě části 

nebo pouze na jednu část)  

 

3. dílčí plnění (fakturace):   ano (každé vozidlo zvlášť) 

    poskytnutí zálohy:    ne 

    čerpání dotace:    ano  

    přenesená daňová povinnost:   ne 

 

4. variantní nabídky:    ne 

 

5. dobu realizace veřejné zakázky:   

    předpokládané zahájení:   poslední týden června 2018  

(účinnost smlouvy) 

   

    termín dodání vozidel:   dle návrhu dodavatele,  

maximálně však  

část 1 - vozidlo k přepravě za klientem do 120 kalendářních dnů  

ode dne účinnosti smlouvy 
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část 2 - vozidlo k přepravě seniorů a imobilních  

  občanů do120 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy 

část 3 - vozidlo s přestavbou do 150 kalendářních dnů ode dne 

účinnosti smlouvy  

        

6. kritérium hodnocení: nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH  

 

7. základní způsobilost dodavatele:    

- čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči příslušnému finančnímu úřadu 

- čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči příslušnému úřadu sociálního  

zabezpečení 

- čestné prohlášení o bezúhonnosti uchazeče v případě, že uchazečem bude  

fyzická osoba, nebo čestné prohlášení o bezúhonnosti všech členů 

statutárního orgánu uchazeče v případě, že uchazečem bude právnická 

osoba. 

(vše ne starší 3 měsíce přede dnem podání nabídky) 

 

8. profesní způsobilost dodavatele:  

- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, ne starší  

3 měsíce přede dnem podání nabídky 

- doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné  

zakázky (zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění), 

pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují 

 

9. podmínky zadávacího řízení:      

- požadavky na plnění předmětu veřejné zakázky dle upravené Přílohy č.2 

- záruka dle výrobce 

- účinnosti nabude smlouva dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv nebo  

dnem doručení oznámení kupujícího prodávajícímu o schválení financování 

předmětu plnění dle této smlouvy Zastupitelstvem města Havířova, podle 

toho, která skutečnost nastane později. V případě, že financování tohoto 

předmětu plnění nebude Zastupitelstvem města Havířova schváleno  

do 25.6.2018, pozbude smlouva k 26.6.2018 platnosti. 

 

10. způsob realizace zadávacího řízení: 

- listinnou formou 

 

11. složení hodnotící komise dle Přílohy č. 3  

 

12. odeslání výzvy k podání nabídky dodavatelům uvedeným v Příloze č. 4  

 

p o v ě ř u j e 

 

1. náměstkyni primátorky pro sociální rozvoj podpisem oznámení o zrušení  

zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu   VZ/189/OSV/18 

- „Pořízení automobilů pro Sociální služby města Havířova“  

 

2. náměstkyni primátorky pro sociální rozvoj podpisem dokumentů  

souvisejících se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého rozsahu 

„Pořízení automobilů pro Sociální služby města Havířova – nové vyhlášení“  
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u k l á d á 

 

1. předložit k podpisu oznámení o zrušení zadávacího řízení na veřejnou  

zakázku malého rozsahu VZ/189/OSV/18 - „Pořízení automobilů  

pro Sociální služby města Havířova“  

          Z: vedoucí OSV 

          T: květen 2018 

 

2. předložit k podpisu výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace  

na veřejnou zakázku malého rozsahu „Pořízení automobilů pro Sociální 

služby města Havířova – nové vyhlášení“ 

          Z: vedoucí OSV 

          T: květen 2018 

 

 

4570/87RM/2018 - Uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů se společností  

SATUM CZECH s.r.o. k výkonu služeb makléřské činnosti_____________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e   

 

uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů pro výkon služeb v rámci 

makléřské činnosti se společnosti SATUM CZECH s.r.o., Porážková 1424/20, 

702 00 Moravská Ostrava, IČ 25373951, DIČ CZ25373951 ke smlouvě 

53/ORG/18 o makléřské činnosti v oblasti pojišťovacích služeb, po dobu 

platnosti makléřské smlouvy   

        

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  

o zpracování osobních údajů ke smlouvě č. 53/ORG/18 o makléřské činnosti 

v oblasti pojišťovacích služeb se společnosti SATUM CZECH s.r.o. Porážková 

1424/20, 702 00 Moravská Ostrava, IČ 25373951, DIČ CZ25373951 

 

          Z: vedoucí ORG 

          T: 25.05/2018 

 

 

4571/87RM/2018 - Vyřazení dlouhodobého majetku z majetku města_____________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

v souladu se Zásadami hospodaření s majetkem města vyřazení dlouhodobého 

majetku v pořizovací ceně vyšší než 40 tis. Kč/ks ve správě   

ORJ 06 – elektrický sporák 4 desky, trouba, rok pořízení 1997, pořizovací cena 

97 732,00 Kč 

Z: vedoucí  

organizačního odboru 

T: 30. 6. 2018 
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4572/87RM/2018 - Organizační řád Magistrátu města Havířova od 1.6.2018_______________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

Organizační řád Magistrátu města Havířova s účinností od 1.6.2018 dle přílohy 

 

 

4573/87RM/2018 - Informace o podané žalobě_________________________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

1. žalobu vůči statutárnímu městu Havířov vedenou u Okresního soudu  

v Karviné pod sp. zn. 25 C 80/2018 (dále jen „ žaloba“) dle Přílohy č. 1 

2. výzvu soudu k vyjádření k žalobě dle Přílohy č. 2 

 

s c h v a l u j e  

 

1. podání vyjádření k žalobě s tím, že statutární město Havířov nárok uplatněný  

v žalobě zcela neuznává 

2. právní zastoupení advokátem Mgr. Ondřejem Havránkem,  

ev. č. ČAK: 17711, který bude statutární město Havířov zastupovat v řízení  

o žalobě za cenu 1,500 Kč za hodinu bez DPH 

 

 

4574/87RM/2018 - Jmenování interního auditora______________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

j m e n u j e 

 

na návrh primátorky města Ing. Kamilu Veselou, zaměstnancem pověřeným 

výkonem interního auditu v působnosti statutárního města Havířova s tím,  

že dnem zahájení výkonu funkce bude následující den po ukončení jejího 

stávajícího pracovního poměru  

 

 

4575/87RM/2018 - ČSAD Havířov a.s. – informace o konání řádné valné hromady 5.6.2018___ 

 

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.,  

se sídlem U Stadionu 1654/8, Havířov-Podlesí, IČO  45192081 (dále jen  
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„Společnost“) dne 5.6.2018 od 10:00 hodin  v provozovně Společnosti  

na adrese Šenov, ul. Těšínská 911, 739 64, v kanceláři předsedy  

představenstva v 1. podlaží, místnost č. 20,  

2. pořad jednání valné hromady ve znění Přílohy č. 1  

3. návrhy usnesení představenstva společnosti ve znění Přílohy č. 1 

 

u k l á d á   

 

zástupci města hlasovat v jednotlivých bodech pořadu jednání valné hromady 

takto:  

bod 2.  - Volba orgánů valné hromady – hlasovat pro zvolení osob dle 

návrhu představenstva dle Přílohy č. 1 

bod 3. - Přednesení a projednání výroční zprávy Společnosti za rok 2017 

včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti 

Společnosti a o stavu jejího majetku, zprávy o vztazích mezi 

propojenými osobami, řádné účetní závěrky za rok 2017  

a návrhu na rozdělení zisku Společnosti za rok 2017 – vzít  

na vědomí dle Přílohy č. 1, Přílohy č. 2, Přílohy č. 3, Přílohy  

č. 4, Přílohy č. 5 a Přílohy č. 6 

bod 4. - Přednesení a projednání zprávy auditora a výroku auditora  

o přezkoumání řádné účetní závěrky a výroční zprávy 

Společnosti za účetní období roku 2017 včetně zprávy 

Společnosti o stavu jejího majetku a o vztazích mezi 

propojenými osobami – vzít na vědomí dle Přílohy č. 1  

a Přílohy č. 7 

bod 5. - Přednesení a projednání zprávy dozorčí rady Společnosti  

o výsledcích kontrolní činnosti, vyjádření dozorčí rady 

Společnosti k řádné účetní závěrce Společnosti za účetní období 

roku 2017 a k návrhu představenstva Společnosti na rozdělení 

zisku Společnosti za účetní období roku 2017, stanovisko 

dozorčí rady Společnosti k přezkumu zprávy o vztazích mezi 

propojenými osobami – vzít na vědomí dle Přílohy č. 1  

a Přílohy č. 8 

bod 6. - Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období 

roku 2017 – hlasovat pro schválení řádné účetní závěrky dle 

návrhu představenstva dle Přílohy č. 1 a Přílohy č. 5 

bod 7. - 

 

 

Schválení návrhu představenstva společnosti na rozdělení zisku 

Společnosti za účetní období roku 2017 – hlasovat pro výplatu 

podílu na zisku ve výši 30 000 000 Kč a příděl do nerozděleného 

zisku minulých let ve výši 14.146.632,32 Kč dle Přílohy č. 1  

a Přílohy č. 6 

bod 8. - Volba člena dozorčí rady – hlasovat pro zvolení  

Ing. Václava Brabce členem dozorčí rady dle návrhu 

představenstva dle Přílohy č. 1  

bod 9. - Určení auditora společnosti dle § 17 zákona č. 93/2009 Sb.,  

o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní období 

roku 2018 - hlasovat  pro určení auditora dle návrhu 

představenstva dle Přílohy č. 1  
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4576/87RM/2018 - Depos Horní Suchá, a.s. – informace o konání řádné valné hromady  

8.6.2018_________________________________________________________ 

 

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.,  

se sídlem 735 35 Horní Suchá, ul. Solecká 1/1321, IČO 47677287 (dále jen 

„Společnost“)  dne 8.6.2018 v 9:00 hodin v sídle Společnosti  

2. program jednání valné hromady ve znění Přílohy č. 1  

3. návrhy na usnesení valné hromady ve znění Přílohy č. 2 

 

u k l á d á   

 

zástupci města hlasovat v jednotlivých bodech programu takto: 

 

bod 2.  - Volba orgánů valné hromady - hlasovat pro zvolení osob dle 

návrhu představenstva dle Přílohy č. 2 

bod 3. - Zpráva představenstva o činnosti a stavu majetku Společnosti, 

podnikatelský záměr r. 2018 – vzít na vědomí dle Přílohy č. 3  

a Přílohy č. 4 

bod 4. - Zpráva o kontrolní činnosti dozorčí rady včetně zprávy auditora 

– vzít na vědomí dle Přílohy č. 5 

bod 5. - 

 

- 

Schválení roční účetní závěrky - hlasovat pro schválení roční 

účetní závěrky za rok 2017 dle Přílohy č. 2 a Přílohy č. 6 

Schválení rozdělení zisku – hlasovat pro rozdělení zisku 

nejméně ve výši dle návrhu představenstva dle Přílohy č. 2  

a Přílohy č. 7 

bod 6. - 

 

Schválení auditora pro rok 2018 – hlasovat dle návrhu 

představenstva dle Přílohy č. 2 

 

 

4577/87RM/2018 - OŘ/151/ORG/18  - „Pojištění majetku, odpovědnosti za škodu a vozidel“  

- rozhodnutí o výběru a o uzavření smluv_____________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

r o z h o d l a  
 

1. v zadávacím řízení OŘ/151/ORG/18  - „Pojištění majetku, odpovědnosti  

za škodu a vozidel“ u části 1) veřejné zakázky - „Pojištění majetku  

a odpovědnosti“ o výběru dodavatele Česká pojišťovna a.s., se sídlem  

110 00  Praha 1 - Nové Město, Spálená 75/16, IČO: 45272956, který jako 

jediný podal nabídku  

 

2. o uzavření pojistné smlouvy na část 1) - „Pojištění majetku a odpovědnosti“  

veřejné zakázky OŘ/151/ORG/18  - „Pojištění majetku, odpovědnosti  

za škodu a vozidel“ s dodavatelem Česká pojišťovna a.s., se sídlem  

110 00  Praha 1 - Nové Město, Spálená 75/16, IČO: 45272956, s nabídkovou 

cenou 4.045.000 Kč (roční pojistné) v případě splnění podmínek účasti 
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vybraného dodavatele předložením všech dokladů dle ust. § 122 odst. 3 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon“), a po marném uplynutí lhůty k podání námitek 

proti rozhodnutí o výběru 

 

3. v zadávacím řízení OŘ/151/ORG/18  - „Pojištění majetku, odpovědnosti  

za škodu a vozidel“ u části 2) veřejné zakázky - „Pojištění vozidel“ o výběru 

dodavatele Česká pojišťovna a.s., se sídlem 110 00  Praha 1 - Nové Město, 

Spálená 75/16, IČO: 45272956, který jako jediný podal nabídku  

 

4. o uzavření pojistné smlouvy na část 2) - „Pojištění vozidel“ veřejné zakázky  

OŘ/151/ORG/18  - „Pojištění majetku, odpovědnosti za škodu a vozidel“ 

s dodavatelem Česká pojišťovna a.s., se sídlem 110 00  Praha 1 - Nové 

Město, Spálená 75/16, IČO: 45272956, s nabídkovou cenou 1.153.954 Kč 

(roční pojistné) v případě splnění podmínek účasti vybraného dodavatele 

předložením všech dokladů dle ust. § 122 odst. 3 zákona a po marném 

uplynutí lhůty k podání námitek proti rozhodnutí o výběru 

 

p o v ě ř u j e 

 

1. náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem pojistných  

smluv na obě části veřejné zakázky OŘ/151/ORG/18  - „Pojištění majetku, 

odpovědnosti za škodu a vozidel“ 

 

2. náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku uzavíráním dodatků  

k pojistným smlouvám na obě části veřejné zakázky OŘ/151/ORG/18   

- „Pojištění majetku, odpovědnosti za škodu a vozidel“ se společností Česká 

pojišťovna a.s., IČO: 45272956, při splnění těchto podmínek:  

- dodatkem nebudou měněny podmínky zadávacího řízení OŘ/151/ORG/18   

- „Pojištění majetku, odpovědnosti za škodu a vozidel“ 

- s uzavřením dodatku vysloví souhlas porada vedení Magistrátu města  

Havířova 

 

u k l á d á 

 

1. odeslat vybranému dodavateli výzvu k předložení dokladů dle ust. § 122  

odst. 3 zákona  

Z: vedoucí OPS 

          T: do 24. 5. 2018 

 

2. odeslat oznámení o výběru    

Z: vedoucí OPS 

          T: po splnění podmínek  

účasti vybraného 

dodavatele 

předložením všech 

dokladů dle § 122 

odst. 3 zákona 
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3. předložit smlouvy k podpisu    

Z: vedoucí ORG 

          T: po marném uplynutí  

lhůty k podání 

námitek proti 

rozhodnutí o výběru 

 

 

4578/87RM/2018 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - odprodej nemovitého majetku  
 

Rada města Havířova                                                              

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

záměr odprodeje nemovitého majetku ve vlastnictví HTS, a.s.,  

a to dle důvodové zprávy.   

 

 

4579/87RM/2018 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. – rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady – Volba orgánů a schválení pořadu jednání 

valné hromady___________________________________________________  

 

Rada města Havířova,  

 

jako jediný akcionář vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona  

č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 

korporacích), působnost valné hromady společnosti Havířovská teplárenská 

společnost, a.s., se sídlem: Konzumní 298/6a, Šumbark, 736 01 Havířov,  

IČO 61974706, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 

v Ostravě v oddíle B, vložce 1113 (dále jen „HTS, a.s.“),  

 

v o l í  

a) Mgr. Janu Feberovou, jako předsedu valné hromady HTS, a.s. 

b) Bc. Pavla Rapanta, MBA, jako skrutátora valné hromady HTS, a.s. 

c) Lucii Wilčkovou, jako zapisovatele valné hromady HTS, a.s. 

d) Bc. Alenu Zedníkovou, jako druhého ověřovatele zápisu valné hromady 

HTS, a.s. 

 

s c h v a l u j e 

 

pořad jednání valné hromady HTS, a.s.:  

1. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti HTS, a.s. a stavu  

jejího majetku za rok 2017 

2. Řádná účetní závěrka společnosti HTS, a.s. za rok 2017 a návrh na rozdělení  

zisku 

3. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi  

ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou 

za rok 2017 

4. Zpráva dozorčí rady společnosti HTS, a.s. 

- o její kontrolní činnosti za rok 2017 

- o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2017 
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- o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku za rok 2017 

- o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou  

a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými 

stejnou ovládající osobou za rok 2017 

5. Zpráva nezávislého auditora určená akcionářům účetní jednotky HTS, a.s. 

6. Schválení řádné účetní závěrky společnosti HTS, a.s. za rok 2017  

7. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti HTS, a.s. za rok 2017 včetně  

stanovení výše, termínu a způsobu vyplácení dividend a tantiém 

8. Různé 

Ukončení valné hromady společnosti HTS, a.s. 

 

 

4580/87RM/2018 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady - Zpráva představenstva o podnikatelské 

činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017_________________ 

 

Rada města Havířova,  

 

jako jediný akcionář vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona  

č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 

korporacích), působnost valné hromady společnosti Havířovská teplárenská 

společnost, a.s., se sídlem: Konzumní 298/6a, Šumbark, 736 01 Havířov,  

IČO 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 společnosti HTS, a.s. a stavu 

jejího majetku za rok 2017 dle přílohy č. 1, str. č. 5 až 12. 

 

 

4581/87RM/2018 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady - Řádná účetní závěrka společnosti za rok 

2017 a návrh na rozdělení zisku_____________________________________ 

 

Rada města Havířova,  

 

jako jediný akcionář vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona  

č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 

korporacích), působnost valné hromady společnosti Havířovská teplárenská 

společnost, a.s., se sídlem: Konzumní 298/6a, Šumbark, 736 01 Havířov,  

IČO 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  

 

řádnou účetní závěrku HTS, a.s. za rok 2017 dle přílohy č. 1, str. 13 až 25  

a návrh představenstva na rozdělení zisku HTS, a.s. za rok 2017  

dle přílohy č. 2. 
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4582/87RM/2018 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady - Zpráva o vztazích mezi ovládající  

a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními 

osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2017______________ 

 

Rada města Havířova,  

 

jako jediný akcionář vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona  

č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 

korporacích), působnost valné hromady společnosti Havířovská teplárenská 

společnost, a.s., se sídlem: Konzumní 298/6a, Šumbark, 736 01 Havířov,  

IČO 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 o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi 

ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou 

za rok 2017 dle přílohy č. 1, str. 27 až 34.  

 

 

4583/87RM/2018 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady - Zpráva dozorčí rady společnosti HTS, a.s.__ 

 

Rada města Havířova,  

 

jako jediný akcionář vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona  

č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 

korporacích), působnost valné hromady společnosti Havířovská teplárenská 

společnost, a.s., se sídlem: Konzumní 298/6a, Šumbark, 736 01 Havířov,  

IČO 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 dozorčí rady HTS, a.s. o její kontrolní činnosti a jejich výsledcích,  

o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2017, o přezkoumání návrhu  

na rozdělení zisku za rok 2017 a o přezkoumání zprávy o vztazích mezi 

ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními 

osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2017 dle přílohy č. 1.  

 

 

4584/87RM/2018 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady - Zpráva nezávislého auditora určená 

akcionářům účetní jednotky________________________________________ 

 

Rada města Havířova,  

 

jako jediný akcionář vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona  
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č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 

korporacích), působnost valné hromady společnosti Havířovská teplárenská 

společnost, a.s., se sídlem: Konzumní 298/6a, Šumbark, 736 01 Havířov,  

IČO 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 určenou akcionářům účetní jednotky HTS, a.s.  

dle přílohy č. 1, str. 35 až 38. 

 

          

4585/87RM/2018 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady - Schválení řádné účetní závěrky společnosti 

za rok 2017______________________________________________________  

 

Rada města Havířova,  

 

jako jediný akcionář vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona  

č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 

korporacích), působnost valné hromady společnosti Havířovská teplárenská 

společnost, a.s., se sídlem: Konzumní 298/6a, Šumbark, 736 01 Havířov,  

IČO 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 HTS, a.s. za rok 2017 dle přílohy č. 1, str. 13 až 25.  

 

 

4586/87RM/2018 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady - Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti  

za rok 2017 včetně stanovení výše, termínu a způsobu vyplácení dividend  

a tantiém________________________________________________________  

 

Rada města Havířova,  

 

jako jediný akcionář vykonávající podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona  

č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 

korporacích), působnost valné hromady společnosti Havířovská teplárenská 

společnost, a.s., se sídlem: Konzumní 298/6a, Šumbark, 736 01 Havířov,  

IČO 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 HTS, a.s. za rok 2017 dle přílohy č. 1, s tím, že dividendy 

budou vyplaceny v termínu do 30.6.2018 bankovním převodem na účet města  

č. 19-1721604319/0800 a rozdělení tantiém členům představenstva  

a dozorčí rady HTS, a.s. dle přílohy č. 2 
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4587/87RM/2018 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady -  volba orgánů a schválení pořadu jednání 

valné hromady___________________________________________________ 

 

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,  

IČO 25375601, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, 

v oddíle B, vložka 1664, (dále jen „TSH a.s.“)  

 

v o l í   

 

a) Mgr. Janu Feberovou, jako předsedu valné hromady TSH a.s. 

b) Ing. Jiřího Martinka, jako skrutátora valné hromady TSH a.s. 

c) Lucii Wilčkovou, jako zapisovatele valné hromady TSH a.s. 

d) Bc. Alenu Zedníkovou, jako druhého ověřovatele zápisu valné hromady 

TSH a.s. 

 

s c h v a l u j e 

 

program valné hromady TSH a.s. 

1. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti TSH a.s. a stavu  

jejího majetku za rok 2017 

2. Řádná účetní závěrka společnosti TSH a.s. za rok 2017 a návrh na rozdělení  

zisku 

3. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a ostatními osobami  

ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2017 

4. Vyjádření dozorčí rady společnosti TSH a.s. 

- přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2017 

- přezkoumání návrhu na rozdělení zisku za rok 2017 

- přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a mezi  

ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 

2017 

- výsledcích kontrolní činnosti 

5. Zpráva nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky za rok 2017  

a zpráva nezávislého auditora určená akcionářům účetní jednotky 

6. Schválení řádné účetní závěrky společnosti TSH a.s. za rok 2017 

7. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti TSH a.s. za rok 2017 včetně  

stanovení výše, termínu a způsobu vyplácení dividend a tantiém 

8. Různé 
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4588/87RM/2018 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady -  zpráva představenstva o podnikatelské 

činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017_________________ 

 

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,  

IČO 25375601, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, 

v oddíle B, vložka 1664, (dále jen „TSH a.s.“)  

 

s c h v a l u j e   

 

Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti TSH a.s. a stavu jejího majetku 

za rok 2017 ve znění dle přílohy č. 1.   

 

 

4589/87RM/2018 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady -  řádná účetní závěrka za rok 2017 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,  

IČO 25375601, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, 

v oddíle B, vložka 1664, (dále jen „TSH a.s.“)  

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

řádnou účetní závěrku TSH a.s. za rok 2017 ve znění dle příloh č. 1 - 3 a návrh 

představenstva TSH a.s. na rozdělení zisku za rok 2017 ve znění přílohy č. 4.   

 

 

4590/87RM/2018 - 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 2017_____________________ 

 

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,  

IČO 25375601, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, 

v oddíle B, vložka 1664, (dále jen „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 2017 ve znění dle přílohy č. 1.   

 

 

4591/87RM/2018 - 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,  

IČO 25375601, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, 

v oddíle B, vložka 1664 (dále jen „TSH a.s.“)  

 

b e r e   n a   v ě d o m í   

 

vyjádření dozorčí rady TSH a.s. o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 

2017, o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku za rok 2017, o přezkoumání 

zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a vztazích mezi 

ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou 

za rok 2017, jakož i o výsledcích kontrolní činnosti, ve znění dle přílohy č. 1.   

 

 

4592/87RM/2018 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady -  zpráva nezávislého auditora o ověření řádné 

účetní závěrky za rok 2017 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,  

IČO 25375601, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, 

v oddíle B, vložka 1664, (dále jen „TSH a.s.“)  

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zprávu nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky TSH a.s. za rok 

2017 ve znění dle přílohy č. 1 a zprávu nezávislého auditora určenou 

akcionářům účetní jednotky ve znění dle přílohy č. 2.   
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4593/87RM/2018 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady -  schválení řádné účetní závěrky za rok 2017_ 

 

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,  

IČO 25375601, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, 

v oddíle B, vložka 1664, (dále jen „TSH a.s.“)  

 

s c h v a l u j e   

 

řádnou účetní závěrku TSH a.s. za rok 2017 ve znění dle důvodové zprávy.   

 

 

4594/87RM/2018 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady -  rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2017, 

včetně stanovení výše, termínu 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,  

IČO 25375601, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, 

v oddíle B, vložka 1664, (dále jen nebo „TSH a.s.“)  

 

s c h v a l u j e   

 

rozdělení zisku TSH a.s. za rok 2017, výši a způsob vyplácení dividend  

a tantiém, ve znění dle důvodové zprávy, s tím, že dividendy budou vyplaceny 

na účet města č. 19-1721604319/0800 do 30. 6. 2018. 

 

 

  

 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ v. r.                  Bc. Alena ZEDNÍKOVÁ v. r. 

primátorka města Havířova                  náměstkyně primátorky  

          pro sociální rozvoj 

 



STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV        

Rada města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 

 

 
NAŠE Č. j.:            MMH/56 624/2018 

  

VYŘIZUJE:   Lucie Wilčková v. r. 

TEL.: 596 803 228 

FAX: 596 811 143 

E-MAIL: wilckova.lucie@havirov-city.cz 
  

DATUM: 18.06.2018 

 

 

 

 

 

U S N E S E N Í 
z 88. schůze Rady města Havířova 

konané dne 13.06.2018  

 

v zasedací místnosti Rady města Havířova  

na Magistrátu města Havířova 

ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město 

ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE  
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P Ř E H L E D   U S N E S E N Í 

z 88. schůze Rady města Havířova, konané dne 13.06.2018 

 

4595/88RM/2018 - Zvolení ověřovatele 88. schůze RMH, konané dne 13.06.2018 

 

4596/88RM/2018 - Zpráva o ověření zápisu z 87. schůze RMH, konané dne 23.05.2018 

 

4597/88RM/2018 - Schválení pořadu 88. schůze RMH, konané dne 13.06.2018 

 

4598/88RM/2018 - Kontrola plnění usnesení pro 88. RMH 

 

4599/88RM/2018 - „Smlouva o zajištění školení a ubytování“ – přímé zadání  

 

4600/88RM/2018 - „Mobilní služebna Městské policie Havířov - přestavba“ - zahájení  

zadávacího řízení 

 

4601/88RM/2018 - Prodloužení nájemních smluv k bytům na ul. Tesařská 321/1,  

Havířov-Město  

 

4602/88RM/2018 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 

 

4603/88RM/2018 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu  

bytů, prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách   

 

4604/88RM/2018 - „Sanace zdravotního střediska na ul. Dlouhá třída 1134/83“ - zahájení  

zadávacího řízení 

 

4605/88RM/2018 - Schválení zahraniční pracovní cesty do města Omiš, Chorvatsko 

 

4606/88RM/2018 - Smlouva o poskytování služeb nebo prací  

 

4607/88RM/2018 - Poskytnutí odměn pro členy JSDH Havířov - Město a JSDH Havířov  

- Životice 

 

4608/88RM/2018 - Občanské komise RMH – návrhy investičních akcí 

 

4609/88RM/2018 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání  

dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů 

 

4610/88RM/2018 - Schválení zahraniční pracovní cesty do města Štrasburk a Brusel  

 

4611/88RM/2018 - Předložení žádosti o podporu v rámci Výzvy č. 80 z Operačního programu  

Zaměstnanost 2014 – 2020 

 

4612/88RM/2018 - Udělení souhlasu s přijetím darů příspěvkovými organizacemi zřízenými  

statutárním městem Havířov  

 

4613/88RM/2018 - Jmenování členů konkurzní komise pro konkurzní řízení na pracovní  

místo ředitele ZŠ Pujmanové Havířov 
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4614/88RM/2018 - Odměny  ředitelům mateřských škol, základních škol, zástupkyni  

statutárního orgánu ZŠ a MŠ Frýdecká a ředitelce ASTERIX – střediska 

volného času  

 

4615/88RM/2018 - Výsledek revize účetnictví MŠ Radniční Havířov, pracoviště MŠ Resslova  

Havířov za účetní rok 2017 

 

4616/88RM/2018 - Zvýšení příspěvků na provoz MŠ, ZŠ a SVČ ASTERIX pro rok 2018  

v souvislosti s úhradou nákladů plynoucích ze zavedení Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady 2016/679   

 

4617/88RM/2018 - Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Správa sportovních  

a rekreačních zařízení Havířov      

 

4618/88RM/2018 - Žádost o změnu účelu schválené dotace   

 

4619/88RM/2018 – Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova z výdajové části  

OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ v roce 2018 sportovním a mimosportovním 

subjektům - 2. dotační kolo 

 

4620/88RM/2018 - Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace  

a dary“ – umístění v seriálu soutěží Havířovské ligy středních škol  

 

4621/88RM/2018 - Informativní zpráva o splnění povinnosti plynoucí z ustanovení čl. II,  

odst. 6 zákona č. 230/2016 Sb.  

 

4622/88RM/2018 - Souhlas s pořízením investičního majetku a technickým zhodnocením  

svěřeného majetku – ZŠ Žákovská Havířov 

 

4623/88RM/2018 - Schválení výjimek ze Zásad zadávání veřejných zakázek příspěvkovými  

organizacemi města pro ZŠ Žákovská Havířov 

 

4624/88RM/2018 - Souhlas zřizovatele k pronájmu části nemovité věci příspěvkovou  

organizací ZŠ Mládežnická 

 

4625/88RM/2018 - Návrh na poskytnutí investiční dotace TJ Slovan na spolufinancování  

projektu „Rekonstrukce fotbalového stadionu“          

 

4626/88RM/2018 - Návrh na poskytnutí investiční dotace Sportovnímu klubu stolního tenisu  

Baník Havířov z. s.,  na spolufinancování projektu Centrum reprezentace 

stolního tenisu I. etapa  

 

4627/88RM/2018 - Konkurzní řízení na pracovní místo ředitele MŠ Přímá Havířov 

 
4628/88RM/2018 - Navýšení příspěvku na provoz správy objektu zámku 

 

4629/88RM/2018 - Souhlas s vyřazením neupotřebitelného svěřeného majetku  - mantinely  

pro lední hokej a snížení ceny Víceúčelové haly Havířov   

 

4630/88RM/2018 - Souhlas s vyřazením vlastního investičního majetku  - vodní vysavač  

zn. Dolphin    
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4631/88RM/2018 - Žádost příspěvkové organizace o souhlas s pořízením investičního majetku  

do vlastnictví PO    

 

4632/88RM/2018 - Změna Zásad pro převod vlastnictví jednotky a spoluvlastnictví  

na společných částech domu z majetku města Havířova  

 

4633/88RM/2018 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 48, k.ú. Bludovice 

 

4634/88RM/2018 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 3736, k.ú. Havířov-město 

 

4635/88RM/2018 - Prodej části pozemku parc.č. 638, k.ú. Bludovice          

 

4636/88RM/2018 - Výkup části pozemku parc.č. 2043/4, k.ú. Bludovice 

 

4637/88RM/2018 - Nabídka na odkoupení pozemku parc. č.1952/4, k.ú. Dolní Suchá  

pro výstavbu hřiště                  

 

4638/88RM/2018 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Odkanalizování Havířova,  

části města Prostřední Suchá, lokalita ul. Fryštátská a okolí – V. etapa“             

 

4639/88RM/2018 - Nabídka na prodej nemovitosti dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb.  

od pana Rostislava Šmída 

 

4640/88RM/2018 - Záměr pronájmu částí pozemku parc.č. 4058, k.ú. Havířov-město 
 

4641/88RM/2018 - Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 398/1, k.ú. Bludovice 

 

4642/88RM/2018 - Pronájem části pozemku parc.č. 2093/33, k.ú. Bludovice 

 

4643/88RM/2018 - Ukončení nájmu části nemovité věci dohodou a záměry pronájmu částí  

nemovitých věcí 

 

4644/88RM/2018 - Pronájem části nemovité věci  

 

4645/88RM/2018 - Pronájmy smutečních síní společnosti Technické služby Havířov a.s. 

 

4646/88RM/2018 - Souhlas s umístěním sídla společnosti 

 

4647/88RM/2018 - Převod nájmu části nemovité věci z důvodu prodeje závodu 

– p. Vlastislav Rybařík 

 

4648/88RM/2018 - Využití majetku – majetek po zemřelém     

 

4649/88RM/2018 - Předání majetku k hospodaření a darování majetku příspěvkové  

organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov 

 

4650/88RM/2018 - Předání majetku k hospodaření příspěvkové organizaci ZŠ M. Kudeříkové 

 

4651/88RM/2018 - Návrh úprav rozpočtu IV. na rok 2018 – rozpočtová opatření č. 51. – 71.  
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4652/88RM/2018 - Závěrečný účet města Havířova za rok 2017 a účetní závěrka města  

Havířova sestavená k 31. 12. 2017 

 

4653/88RM/2018 - Harmonogram přípravy návrhu rozpočtu města Havířova na rok 2019 

 

4654/88RM/2018 - Návrh změn ve složení pracovní skupiny pro řešení problematiky  

Městské hromadné dopravy v Havířově  

 

4655/88RM/2018 - Aktualizace č. 1 plánu financování obnovy kanalizací dle zákona  

o vodovodech a kanalizacích  

 

4656/88RM/2018 - ZPŘ/192/OKS/18 - „Dodávka domácích kompostérů a kontejnerů na textil  

a oděvy pro občany města Havířova“ – vyloučení původně vybraného 

dodavatele a nové rozhodnutí o výběru  

 

4657/88RM/2018 - Tarifní podmínky MHD Havířov od 1.7.2018 (rozšíření bezplatné  

přepravy) 

 

4658/88RM/2018 - Prodloužení trasy linky č. 410 Městské hromadné dopravy Havířov 

 

4659/88RM/2018 - Návrh tarifních opatření Koordinátora ODIS s.r.o. v souvislosti  

se zavedením slev v příměstské autobusové a železniční dopravě 

 

4660/88RM/2018 - Vyjádření statutárního města Havířova k opakovanému veřejnému  

projednání návrhu Územního plánu Šenov 

 

4661/88RM/2018 - „Hokejbalové hřiště v areálu ZŠ M. Pujmanové“ (stavba č. 17036)  

- zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 

 

4662/88RM/2018 - „Areál volného času – 1. etapa“ (stavba č. 3026) - zahájení zadávacího  

řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 

 

4663/88RM/2018 - Souhlas s poskytnutím údajů člence Zastupitelstva města Havířova  

v souvislosti s platovými poměry ředitelů vybraných příspěvkových 

organizací města    

 

4664/88RM/2018 - Návrh zajištění rekondičně-ozdravných pobytů a rekondičních pobytů  

v roce 2019  

 

4665/88RM/2018 - VZ/271/OSV/18 - „Pořízení automobilů pro Sociální služby města  

Havířova – nové vyhlášení“ – rozhodnutí o výběru nabídky a zrušení částí 

veřejné zakázky  

 

4666/88RM/2018 - Změny v povodňové komisi   

 

4667/88RM/2018 - Souhlas s podáním žádosti o dotaci  

 

4668/88RM/2018 - Udělení dodatečného souhlasu s podáním žádosti o dotaci z nadačního  

fondu TEPLO NA DLANI 

 

4669/88RM/2018 - Vyřazení dlouhodobého majetku z majetku města 
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4670/88RM/2018 - Výpověď Smlouvy o poskytování služeb webhostingu a internetových  

služeb uzavřené s firmou eABM, s.r.o. 

 

4671/88RM/2018 - VZ/225/ORG/18 - Nákup PC, PC komponent, příslušenství a síťových  

prvků 2018 – rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení 

 

4672/88RM/2018 - Zánik funkce přísedící Okresního soudu v Karviné – Irena Michalová 

 

4673/88RM/2018 - ZPŘ/79/OÚR/18 - „Snižování spotřeby energie MŠ Petřvaldská“  

- rozhodnutí o výběru a o uzavření smlouvy  

4674/88RM/2018 - ZPŘ/190/OÚR/18 - „Chodník MK Selská“ - rozhodnutí o výběru  

a o uzavření smlouvy  

 

4675/88RM/2018 - ZPŘ/224/OÚR/18 - „Multigenerační sportovně-relaxační areál  

ul. Lázeňská“ -  zrušení zadávacího řízení a zahájení nového zadávacího 

řízení 

 

4676/88RM/2018 - Návrh programu 26. zasedání Zastupitelstva města Havířova, 25.06.2018 

 

4677/88RM/2018 – Žádost o prominutí nájmu v SD Reneta 
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U S N E S E N Í 

z 88. schůze Rady města Havířova, konané dne 13.06.2018 

 

4595/88RM/2018 - Zvolení ověřovatelů 88. schůze RMH, konané dne 13.06.2018____________ 

 

Rada města Havířova 

 

v o l í 

 

jako ověřovatele zápisu o průběhu 88. schůze Rady města Havířova, konané 

dne 13.06.2018 

pana Ing. Bohuslava NIEMIECE  

pana Ing. Ondřeje BARÁNKA 

 

 

4596/88RM/2018 - Zpráva o ověření zápisu z 87. schůze RMH, konané dne 23.05.2018_______ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zprávu ověřovatelek zápisu z 87. schůze Rady města Havířova, která se konala 

23.05.2018. 

 

 

4597/88RM/2018 - Schválení pořadu 88. schůze RMH, konané dne 13.06.2018______________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložený pořad 88. schůze Rady města Havířova, konané dne 13.06.2018  

dle přílohy. 

 

 

4598/88RM/2018 - Kontrola plnění usnesení pro 88. 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: 

 
4570/87RM/2018 Uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů  

se společností SATUM CZECH s.r.o. k výkonu služeb 
makléřské činnosti 
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v y p o u š t í 
 
úkoly: krátkodobé 

 
3461/69RM/2017 Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Chodník MK 

Selská“           
4068/80RM/2018 Uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů s Městskou 

realitní agenturou, s.r.o.  
4106/82RM/2018 Prodej jednotek ve vlastnictví statutárního města Havířova 

spravovaných společností Městská realitní agentura, s.r.o. 
4164/82RM/2018 Technické služby Havířov a.s. – příprava valné hromady 
4200/83RM/2018 Zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch společnosti  

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 
4223/83RM/2018 Souhlas zřizovatele s rozšířením místnosti ergoterapeutické 

dílny na středisku Luna 
4268/84RM/2018 Zřízení služebnosti inženýrské sítě, pro účely realizace 

stavby „Parkoviště na ul. Točitá, Havířov- Podlesí“          
4285/84RM/2018 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Komplexní údržba veřejné 

zeleně v okrscích č. 3 a č. 4“ se společností Technické služby 
Havířov a.s. 

4333/85RM/2018 Souhlas s přijetím účelové dotace pro příspěvkovou 
organizaci Sociální služby města Havířova a s uzavřením 
Smlouvy o poskytnutí dotace 

4338/85RM/2018 Souhlas s přijetím dotace na rok 2018 z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje a s uzavřením Smlouvy  
o poskytnutí dotace 

4358/85RM/2018 Zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch společnosti 
UPC Česká republika, s.r.o. 

4389/85RM/2018 Pořízení automobilů pro Sociální služby města Havířova  
– zahájení zadávacího řízení 

4403/85RM/2018 ZPŘ/78/OÚR/18 - „Cyklostezka Žermanická a Těrlická 
přehrada“ - rozhodnutí o výběru a o uzavření smluv 

4428/86RM/2018 Zřízení věcných břemen-služebností ve prospěch společnosti 
ČEZ Distribuce, a.s. 

4447/86RM/2018 „Nákup PC, PC komponent, příslušenství a síťových prvků 
2018“ – zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
malého rozsahu 

4449/86RM/2018 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Komplexní údržba veřejné 
zeleně v okrscích č. 3 a č. 4“ se společností Technické služby 
Havířov a.s.  

4453/86RM/2018 Uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů  
– Technické služby Havířov a.s.  

4454/86RM/2018 Uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů  
se Zámecký dvůr s.r.o.  

4455/86RM/2018 Uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů  
- Zdeněk Hečko – FA-HE Lesotechnika 

4456/86RM/2018 Uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů 
s Technickými službami Havířov a.s. k nájmům hrobových 
míst 

4457/86RM/2018 Uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů 
s Technickými službami Havířov a.s. k provozování dešťové 
kanalizace 

4458/86RM/2018 Uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů 
s Technickými službami Havířov a.s. k provozování 
splaškové kanalizace 

4459/86RM/2018 Uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů 
s Technickými službami Havířov a.s. – k provozování 
Útulku pro opuštěné psy a drobná zvířata v Havířově  
– Prostřední Suché 
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4465/86RM/2018 Poskytnutí dotace Základní organizaci č. 70/2 Českého svazu 
ochránců přírody Nový Jičín 

4466/86RM/2018 Ceník nákladů k zajištění slušného způsobu pohřbení 
k rámcové smlouvě uzavřené s Technickými službami 
Havířov a.s.            

4497/87RM/2018 Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 
4522/87RM/2018 Prodloužení výpůjčky části pozemků parc. č. 944/414  

a parc.č. 43/1, k.ú. Šumbark, za účelem užívání invalidních 
plošin 

4537/87RM/2018 Projekt zefektivnění provozu Městské hromadné dopravy 
Havířov 

4539/87RM/2018 VZ/194/OKS/2018 pod názvem „Plošná oprava povrchu 
vozovek v Havířově“ – rozhodnutí o výběru nejvhodnější 
nabídky 

4540/87RM/2018 ZPŘ/192/OKS/18 - „Dodávka domácích kompostérů a 
kontejnerů na textil a oděvy pro občany města Havířova“  
- rozhodnutí o výběru a o uzavření smlouvy  

4543/87RM/2018 „Cyklostezka Havířov – Těrlická přehrada – úsek 17. 
listopadu – lesopark“ (číslo stavby 5004) – uzavření Dodatku 
č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 398/OSRM/2017 

4544/87RM/2018 VZ/191/OÚR/18 – „Ledová plocha u VÚH – PD a AD“ 
(stavba č. 18013) – rozhodnutí o výběru nejvhodnější 
nabídky 

4546/87RM/2018 Uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů  
se statutárním městem Havířov – na zpracování mzdové 
agendy Městské knihovny Havířov 

4568/87RM/2018 Uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů s Městskou 
knihovnou Havířov – vedení obecní kroniky   

4569/87RM/2018 VZ/189/OSV/18 – „Pořízení automobilů pro Sociální služby 
města Havířova“ – zrušení zadávacího řízení  
a vyhlášení nového zadávacího řízení 

 

 

4599/88RM/2018 - „Smlouva o zajištění školení a ubytování“ – přímé zadání_______________  

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
výjimku z čl. III odst. 3. Zásad zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
statutárním městem Havířov zn. ZS/28/RMH/2016 pro zadání veřejné zakázky 
„Smlouva o zajištění školení a ubytování“ na období 2018 – 2021 
 
p ř i d ě l u j e 
 
veřejnou zakázku malého rozsahu „Smlouva o zajištění školení a ubytování“  
na období 2018 – 2021 statutárnímu městu Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 
729 30 Ostrava, zastoupené primátorem Ing. Tomášem Macurou, MBA,  
IČO: 00845451, za cenu 788 000 Kč (osvobozené plnění dle § 57 zákona  
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů)  
na dobu určitou do 4.5.2021 
 
p o v ě ř u j e 
 
primátorku města podpisem smlouvy  
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4600/88RM/2018 - „Mobilní služebna Městské policie Havířov - přestavba“ - zahájení  

zadávacího řízení_________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky 

„Mobilní služebna Městské policie Havířov - přestavba“ 

 

2. následné veřejné zakázky (opce):  ne  

    rozdělení veřejné zakázky na části:  ne 

 

3. dílčí plnění (fakturace):   ne 

    poskytnutí zálohy:    ne 

    čerpání dotace:    ano 

    přenesená daňová povinnost:   ne 

 

4. druh zadávacího řízení:  zjednodušené podlimitní řízení  

 

5. zadávací lhůtu:    120 dnů 

 

6. varianty nabídky:    ne 

 

7. dobu realizace veřejné zakázky:   

    předpokládané zahájení: srpen 2018 (účinnost smlouvy i předání vozidla   

                                                                       dodavateli k přestavbě) 

    termín ukončení:  nejpozději do 75 kalendářních dní ode dne  

předání vozidla dodavateli k přestavbě  

  

8. kritérium hodnocení:  nejnižší nabídková cena v Kč vč. DPH (100%)    

  

9. základní způsobilost dodavatele v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona  

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon“), doklady dle ust. § 75 zákona  

 

10. profesní způsobilost:  

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence dodavatele,  

pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje 

- doklad o oprávnění k podnikání dodavatele v rozsahu odpovídajícímu  

předmětu veřejné zakázky, tj. „Výroba, obchod a služby neuvedené 

v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“  

 

11.  podmínky zadávacího řízení:  

- předložení seznamu poddodavatelů dle ust. § 105 odst. 1 písm. b) zákona  

v nabídce 

- jako podmínku uzavření smlouvy dle ust. § 104 zákona předložení: 

a) dokladů dle ust. § 75 zákona prokazujících základní způsobilost  

poddodavatelů dodavatele v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona  
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b) výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence  

poddodavatelů dodavatele, pokud jiný právní předpis zápis do takové 

evidence vyžaduje 

c) dokladu o oprávnění k podnikání poddodavatelů dodavatele v rozsahu  

odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, na jakém se bude 

poddodavatel podílet, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění 

vyžadují 

d) pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu o pojištění odpovědnosti  

za škodu s pojistným plněním v minimální výši 1 500 000 Kč  

a s maximální spoluúčastí 150 000 Kč  

e) informace o tom, zda je vybraný dodavatel malý či střední podnik, jak je  

uvedeno v doporučení Komise 2003/361/ES 

 

12. podmínky realizace: 

- požadavky na předmět plnění veřejné zakázky dle Přílohy č. 1  

- záruka zařizovacích prvků dle záručních podmínek výrobce, minimálně  

24 měsíců 

- záruka na provedené práce minimálně 24 měsíců 

 

13. složení komise dle Přílohy č. 2 

 

14. odeslání výzvy k podání nabídky dodavatelům uvedeným v Příloze č. 3 

 

p o v ě ř u j e  

 

1. komisi otevíráním obálek, hodnocením nabídek, posouzením nabídky  

či nabídek, zda splňují podmínky účasti v zadávacím řízení, a posouzením 

splnění podmínek účasti vybraného dodavatele po předložení dokladů podle 

ust. § 122 zákona 

 

2. primátorku města podpisem dokumentů týkajících se předmětného  

zadávacího řízení 

 

 

4601/88RM/2018 - Prodloužení nájemních smluv k bytům na ul. Tesařská 321/1,  

Havířov-Město___________________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

prodloužení nájemních smluv nájemcům bytů v domě na ul. Tesařská 321/1, 

Havířov-Město, kterým k 30. 6. 2018 končí nájemní smlouva, dle Přílohy č. 1 
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4602/88RM/2018 - 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 níže uvedeným bytovým jednotkám. V případě, že nájemní smlouva 

nebude uzavřena se žadatelem uvedeným na pořadovém místě č. 1, bude 

nájemní smlouva uzavřena s dalším žadatelem dle níže uvedeného pořadí:  

a) Byt č. 3 o velikosti 1+3  na ulici 17. listopadu 1252/12 , Havířov - Podlesí,  

pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. ………………, 3. ………………   

 

b) Byt č. 10 o velikosti 1+3 na ulici Slovanská 1215/10, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. ………………, 3. ………………   

 

c) Byt č. 2 o velikosti 0+1 na ulici Studentská 1153/8, Havířov - Podlesí,  

pořadí žadatelů: 1. ……………… 

 

d) Byt č. 28 o velikosti 0+1 na ulici Nákupní 429/3, Havířov - Šumbark, 

pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. ……………… 

 

e) Byt č. 43 o velikosti 1+kk na ulici Tesařská 321/1, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. ………………, 3. ………………   

 

f) Byt č. 2 o velikosti 1+1 na ulici Mozartova 1062/5 , Havířov - Město,  

pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. ………………,  

3. ………………, 4. ……………… 

 

g) Byt č. 161 o velikosti 0+2 na ulici Střední 504/3, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů: 1. ……………… 

 

h) Byt č. 1 o velikosti 1+2 na ulici Mánesova 997/50, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. ………………,  

3. ……………… 

 

i) Byt č. 5 o velikosti 1+2 na ulici Jožky Jabůrkové 977/3, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. ………………,  

3. ……………… 

 

j) Byt č. 5 o velikosti 1+2 na ulici Josefa Hory 1099/6, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. ………………, 3. ………………   

 

k) Byt č. 7 o velikosti 1+2 na ulici 17. listopadu 1252/12 , Havířov - Podlesí,  

pořadí žadatelů:  1. ………………, 2. ………………, 3. ………………  ,  

4. ……………… 
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l) Byt č. 20 o velikosti 1+2 na ulici Jaroslava Vrchlického 1468/38,  

Havířov - Podlesí  

pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. ………………,  

3. ……………… 

 

m) Byt č. 9 o velikosti 1+2 na ulici Marie Pujmanové 1112/4,  

Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. ……………… 

 

n) Byt č. 7 o velikosti 1+3 na ulici Ostrovského 949/24,  Havířov - Město,  

pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. ………………,  

3. ………………, 4. ……………… 

 

o) Byt č. 17 o velikosti 1+3 na ulici Slovanská 1223/7,  Havířov - Město,  

pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. ………………, 3. ………………   

 

p) Byt č. 15 o velikosti 1+3 na ulici Mládí 1097/4,  Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. ………………,  

3. ……………… 

 

q) Byt č. 40 o velikosti 1+3 na ulici Obránců míru 1193/10,   

Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů: 1. ……………… 

 

r) Byt č. 51 o velikosti 1+3 na ulici Jarošova 1194/31b,  Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. ……………… 

 

s) Byt č. 31 o velikosti 1+3 na ulici Jedlová 493/2,  Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů: 1. ……………… 

 

t) Byt č. 13 o velikosti 1+3 na ulici Konzumní 384/18,  Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. ……………… 

 

u) Byt č. 5 o velikosti 1+4 na ulici Mládí 1107/11,  Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů: 1. ……………… 

 

v) Byt č. 1 o velikosti 1+4 na ulici Marie Pujmanové 1120/20,   

Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů: 1. ………………, 2. ……………… 

 

p o v ě ř u j e 

 

společnost Městská realitní agentura, s.r.o., k uzavření nájemních smluv s výše 

uvedenými žadateli v uvedeném pořadí za předpokladu splnění podmínek 

záměru pronájmu 

Z: vedoucí  

ekonomického 

odboru  

MRA, s.r.o. 

T: 1. 7. 2018 
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4603/88RM/2018 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu  

bytů, prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách_______   

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

podání výpovědí  z nájmu v zastoupení společnosti Městská realitní agentura, 

s.r.o., dle přílohy č. 2, z důvodu dluhu na nájemném, službách spojených 

s užíváním bytu a porušování povinností nájemce 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města, přidělených 

společností Městská realitní agentura, s.r.o. jednotlivým nájemcům  

na základě samostatného usnesení rady města s účinností od 1. 6. 2018   

dle přílohy č. 1  

2. prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách dle přílohy č. 3 

 

 

4604/88RM/2018 - „Sanace zdravotního střediska na ul. Dlouhá třída 1134/83“ - zahájení  

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 „Sanace zdravotního střediska na ul. Dlouhá třída 83“ 

 

2. Rozdělení veřejné zakázky na části: ne 

následné zakázky (opce):   ne 

 

3. Dílčí plnění:     ano 

poskytnutí zálohy:    ne 

čerpání dotace    ne 

přenesení daňové povinnosti:  ano 

 

4. Formu (druh) zadávacího řízení:  užší řízení 

 

5. Zadávací lhůtu:    3 měsíce 

 

6. Výši požadované jistoty:   350.000,- Kč 

 

7. Varianty nabídky:    ne 

 

8. Dobu realizace veřejné zakázky:   

Předpokládané zahájení:   8/2018 

Termín dokončení:  do 270 kalendářních dnů od předání staveniště 
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9. Kritérium hodnocení: Nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH (80%) 

  Termín realizace (20%) 

 

10. Zadávací podmínky: 

- záruka 60 měsíců 

- financování do výše 90 %, 10 % po předání díla bez vad a nedodělků 

 

Základní způsobilost: 

dle § 74 odst. 1 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), dodavatele i jeho poddodavatelů. 

 

Profesní způsobilost: 

a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní 

předpis zápis do takové evidence vyžaduje, dodavatele i jeho poddodavatelů 

b) doklad prokazující, že je dodavatel oprávněn podnikat v rozsahu 

odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, tedy výpis z živnostenského 

rejstříku nebo živnostenského listu (popřípadě listů) v rozsahu 

odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, tedy plnění v oblasti:  

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

Projektovou činnost ve výstavbě 

Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 

Vodoinstalatérství, topenářství 

c) doklad prokazující odbornou způsobilost dodavatele, tedy osvědčení o 

autorizaci nebo osvědčení o registraci usazené osoby či hostující osoby (dále 

jen „autorizace“) podle 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, pro obor: 

„Pozemní stavby“, „Technik prostředí staveb, vytápění a vzduchotechnika“, 

„Statika a dynamika staveb“, „Požární bezpečnost staveb“ 

 

Ekonomická kvalifikace: 

Zadavatel v souladu s § 78 odst. 1 zákona požaduje, aby minimální roční obrat 

dodavatele dosahoval 30.000.000,- Kč za 3 bezprostředně předcházející účetní 

období (v každém z těchto období). 

 

Technická kvalifikace: 

Blíže viz bod 5.4 kvalifikační dokumentace dle Přílohy č. 2.  

 

11. Složení komise dle Přílohy č. 1. 

 

12. Zahájení užšího řízení odesláním oznámení do Věstníku veřejných 

zakázek, jak je uvedeno v bodu 12. důvodové zprávy 

 

p o v ě ř u j e 

 

1. společnost VIA Consult a.s., Náměstí Svobody 527, 739 61 Třinec,  

IČ: 25084275, realizací zadávacího řízení v rozsahu § 43 ZZVZ 

 

2. komisi otevíráním obálek a hodnocením nabídek 
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3. společnost VIA Consult a.s., Náměstí Svobody 527, 739 61 Třinec,  

IČ: 25084275, posouzením nabídky či nabídek, zda splňují podmínky účasti 

v zadávacím řízení, a posouzením splnění podmínek účasti vybraného 

dodavatele po předložení dokladů podle ust. § 122 ZZVZ 

 

 

4605/88RM/2018 - Schválení zahraniční pracovní cesty do města Omiš, Chorvatsko_________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

na základě pozvání zahraniční pracovní cestu do partnerského města Omiš 

v Chorvatsku ve dnech 28. 06. – 01. 07. 2018 pro Mgr. Janu Feberovou, 

primátorku města a Ing. Bohuslava Murase, člena Zastupitelstva města 

Havířova na „Slavnostní zahájení 52. Festivalu dalmatských kapel“ 

 

 

4606/88RM/2018 - Smlouva o poskytování služeb nebo prací_____________________________  

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e  

 

uzavření smlouvy o poskytování bezúplatných služeb nebo prací poskytovatele 

ČR – Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, IČ: 70884561, 

na níže uvedené práce nebo služby: 

 

- provádění zkoušek a odborných kontrol technických prostředků za účelem  

ověření jejich provozuschopnosti 

- plnění tlakových láhví 

- provádění servisní činnosti technických prostředků 

 

p o v ě ř u j e 

 

Mgr. Janu Feberovou, primátorku statutárního města Havířova, podpisem 

smlouvy o poskytování služeb nebo prací  

Z: vedoucí OKP  

T:  31.7.2018 

 

 

4607/88RM/2018 - 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 
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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 OKP  

T: 31.07.2018 

 

 

4608/88RM/2018 - Občanské komise RMH – návrhy investičních akcí_____________________ 

 

Rada města Havířova 

  

b e r e   n a   v ě d o m í   
  

předložené návrhy investičních akcí občanských komisí RMH. Požadavky 

občanských komisí budou zohledněny při tvorbě rozpočtu pro rok 2019. 

 

 

4609/88RM/2018 - 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 05. 06. 2018 dle příloh 

 

 

4610/88RM/2018 - Schválení zahraniční pracovní cesty do města Štrasburk a Brusel________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

v rámci realizace projektu „VI. polsko-česká odborná setkání“ zahraniční 

pracovní cestu do města Štrasburk ve Francii a do Bruselu v Belgii ve dnech  

08. 07. – 13. 07. 2018 pro Bc. Alenu Zedníkovou, náměstkyni primátorky města 

Havířova a Ivetu Kočí Palkovskou, členku Rady města Havířova. 
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4611/88RM/2018 - Předložení žádosti o podporu v rámci Výzvy č. 80 z Operačního programu  

Zaměstnanost 2014 – 2020_________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

předložení žádosti o podporu v rámci Výzvy č. 80 z Operačního programu 

Zaměstnanost 2014 – 2020 

 

p o v ě ř u j e  

 

primátorku statutárního města Havířova podpisem žádosti o dotaci a ostatních 

nezbytných dokumentů k vyřízení žádosti 

 

u k l á d á 
 

zpracovat a odeslat žádost o poskytnutí podpory v souladu se závaznými 

dokumenty Operačního programu Zaměstnanost pro období 2014 – 2020  

a výzvou pro předkládání žádostí 

Z: vedoucí OKP 

T: 15. 06. 2018 

 

 

4612/88RM/2018 - Udělení souhlasu s přijetím darů příspěvkovými organizacemi zřízenými  

statutárním městem Havířov_______________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s ouh l as í  

 

s přijetím darů příspěvkovou organizací města: 

  

1. Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná  

(IČO: 62331221) 

 

    - peněžitý dar ve výši 3 000 Kč od fyzické osoby – finanční dar pro třídu  

1. B ZŠ Gorkého Havířov 

 

2. Mateřská škola Havířov-Město Puškinova 7a/908 (IČO: 61988707) 

 

    - peněžitý dar ve výši 5 000 Kč v rámci dotačního titulu „Jedeme na exkurzi“  

od Nadačního fondu TEPLO NA DLANI, Konzumní 298/6a,  

736 01 Havířov-Šumbark, IČO: 06486282 

 

      na exkurzi uvedené školy 
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3. Mateřská škola Havířov-Město Radniční 7/619 (IČO: 61988715) 

 

    - peněžitý dar ve výši 5 000 Kč v rámci dotačního titulu „Jedeme na exkurzi“  

od Nadačního fondu TEPLO NA DLANI, Konzumní 298/6a,  

736 01 Havířov-Šumbark, IČO: 06486282 

 

      na exkurzi uvedené školy 

 

4. Mateřská škola Havířov-Město Radniční 7/619 (IČO: 61988715) 

 

    - peněžní dar ve výši 1 650 Kč od společnosti REMA Systém, a.s.  

Budějovická 1667/64, 140 00 Praha 4, IČO: 64510263 – soutěž „EkoEDA 

2018“ projekt Zelená škola – pomůcky pro děti 

 

5. Základní škola Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná,  

příspěvková organizace (IČO: 70958114) 

 

    - peněžitý dar ve výši 10 000 Kč od společnosti BONATRANS GROUP a.s.,  

Revoluční 1234, 735 94  Bohumín, Nový Bohumín, IČO: 27438678  

–  finanční dar na nákup knih pro žáky školy k rozvoji gramotnosti  

a jazykových kompetencí 

 

 

4613/88RM/2018 - Jmenování členů konkurzní komise pro konkurzní řízení na pracovní  

místo ředitele ZŠ Pujmanové Havířov________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

j m e n u j e 

 

konkurzní komisi pro konkurzní řízení na pracovní místo ředitele Základní 

školy Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná, IČO: 48805475 

ve složení: 

 

předsedkyně:    

Mgr. Jana Feberová  primátorka města, zástupce zřizovatele  

 

Další členové:  

Bc. Alena Zedníková  náměstkyně primátorky pro sociální rozvoj,  

zástupce zřizovatele 

Ing. Michaela Bystroňová   zástupce Krajského úřadu Moravskoslezského  

kraje 

Mgr. Dagmar Kondělková odborník v oblasti státní správy 

Mgr. Roman Fojtík   pedagogický pracovník ZŠ Pujmanové Havířov 

Mgr. Jana Franková  školní inspektorka České školní inspekce  

Mgr. Šárka Hareza  členka školské rady při ZŠ Pujmanové Havířov  

 

Odborníci s hlasem poradním:  

Bc. Josef Bělica   náměstek primátorky pro ekonomiku a správu  

majetku  

Ing. Bohuslav Niemiec   člen Rady města Havířova  
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p o v ě ř u j e 

 

podpisem jmenovacích dekretů členů konkurzní komise Mgr. Janu Feberovou, 

primátorku města 

 

 

u k l á d á 

 

učinit úkony k zahájení činnosti konkurzní komise v souvislosti s obsazením 

pracovního místa ředitele ZŠ M. Pujmanové Havířov po jejich jmenování 

 

Z: vedoucí OŠK 

          T: červen 2018 

 

 

4614/88RM/2018 - Odměny  ředitelům mateřských škol, základních škol, zástupkyni  

statutárního orgánu ZŠ a MŠ Frýdecká 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, zástupkyně 

statutárního orgánu Základní školy a Mateřské školy Havířov – Bludovice 

Frýdecká, příspěvková organizace, které jsou zapsány ve školském rejstříku za 

1. pololetí roku 2018, dle přílohy č. 1  

 

s c h v a l u j e  

 

vyplacení odměny ředitelům mateřských škol, základních škol, zástupkyni 

statutárního orgánu Základní školy a Mateřské školy Havířov – Bludovice 

Frýdecká, příspěvková organizace a ředitelce ASTERIX - střediska volného 

času Havířov, příspěvková organizace, jejichž zřizovatelem je statutární město 

Havířov, ve výši dle upravené přílohy č. 2, a to pro: 

 

I. 

1. Bc. Miroslavu Tureckou 

Mateřská škola Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190 

2. Bc. Zuzanu Novákovou  

Mateřská škola „U kamarádů“, Havířov-Podlesí, Čelakovského 4/1240, 

příspěvková organizace  

3. Danu Tomicovou 

Mateřská škola Havířov-Město Čs. armády 5/201 

4. Bc. Yvettu Polákovou 

Mateřská škola Havířov-Podlesí E. Holuba 7/1403, příspěvková organizace 

5. Bc. Drahomíru Smejkalovou 

Mateřská škola Havířov-Město Horymírova 7/1194 

6. Ivetu Palowskou 

Mateřská škola Havířov-Šumbark Mládí 23/1147 
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7. Bc. Renatu Slowikovou  

Mateřská škola Havířov-Šumbark Moravská 14/404, příspěvková 

organizace 

8. Bc. Světluši Svobodovou 

Mateřská škola Havířov-Šumbark Okružní 1a/1070, příspěvková organizace 

9. Bc. Zdeňku Hýžovou 

Mateřská škola Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262 

10. Ingrid Kysuckou 

Mateřská škola Havířov-Město Puškinova 7a/908 

11. Bc. Šárku Hofrichtrovou 

Mateřská škola Havířov-Město Radniční 7/619 

12. Hanu Santariusovou 

Mateřská škola Havířov-Město Sukova 2a 

13. Bc. Janu Šenkovou 

Mateřská škola Havířov-Město Švabinského 7/993, příspěvková organizace 

14. Hanu Binarovou 

Mateřská škola Havířov-Šumbark U Jeslí 4/894, příspěvková organizace 

15. Taťánu Korpesiovou 

Mateřská škola Havířov-Město U Stromovky 60 

16. Janu Lengsfeldovou 

Mateřská škola Havířov-Prostřední Suchá U Topolů 3/688, příspěvková 

organizace 

17. Ing. Vieru Horváthovou 

Základní škola Havířov-Město 1. máje 10a okres Karviná, příspěvková 

organizace 

18. Mgr. Tomáše Ptáčka              

Základní škola Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná  

19. Mgr. Moniku Gelnarovou    

Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvková 

organizace 

20. Mgr. Dagmar Kondělkovou 

Základní škola Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná 

21. Mgr. Igora Zaťka 

Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná 

22. PaedDr. Václava Hujera 

Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, 

příspěvková organizace 

23. Mgr. Jiřího Kotašku 

Základní škola Havířov-Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná 

24. Mgr. Petru Židkovou 

Základní škola Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 

okres Karviná  

25. Mgr. Jiřího Brabce 

Základní škola Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, 

příspěvková organizace 

26. Mgr. Alenu Kubíčkovou 

Základní škola Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná 

27. Mgr. Ivu Badurovou 

Základní škola Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná, 

příspěvková organizace 
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28. Mgr. Elišku Tomíčkovou  

Základní škola Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, 

příspěvková organizace 

29. PaedDr. Svatopluka Nováka  

Základní škola a Mateřská škola Havířov-Město Na Nábřeží, příspěvková 

organizace 

30. Mgr. Romana Kaderku  

Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Havířov-

Bludovice Selská, příspěvková organizace 

31. MVDr. Martina Svobodu 

Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková 

organizace 

32. Mgr. Blanku Helštýnovou 

Základní škola a Mateřská škola Havířov-Životice Zelená, příspěvková 

organizace 

33. Mgr. Dana Stankuše 

Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná 

34. Bc. Evu Kiedroňovou 

ASTERIX - středisko volného času Havířov, příspěvková organizace 

II. 

1. Ing. Vieru Horváthovou  

Základní škola Havířov-Město 1. máje 

2. PaedDr. Václava Hujera  

Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 

3. Mgr. Alenu Kubíčkovou  

Základní škola Havířov-Šumbark M. Pujmanové 

 

 

4615/88RM/2018 - Výsledek revize účetnictví MŠ Radniční Havířov, pracoviště MŠ Resslova  

Havířov za účetní rok 2017_________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

výsledek revize účetnictví za rok 2017 příspěvkové organizace Mateřská škola 

Havířov – Město Radniční 7/619 (odloučené pracoviště Resslova 2/497),  

IČO: 61 988 715 

 

u k l á d á 

 

odboru školství a kultury zadat revizi účetnictví (bývalé) MŠ Resslova za rok 

2016 s termínem do 30. 9. 2018 

Z: vedoucí OŠK 

T: srpen 2018 

 

 

  



 
 

USNESENÍ 

z 88. schůze Rady města Havířova 

konané dne 13.06.2018 

23 

4616/88RM/2018 - Zvýšení příspěvků na provoz MŠ, ZŠ a SVČ ASTERIX pro rok 2018  

v souvislosti s úhradou nákladů plynoucích ze zavedení Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady 2016/679____________________________   

 

Rada města Havířova    

 

b e r e   n a   v ě d o m í  
 

úhradu nákladů příspěvkových organizací města v souvislosti s obecným 

nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) účinným od 25. 5. 2018 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit zvýšení příspěvků na provoz příspěvkovým organizacím dle přílohy  

č. 5 C a č. 6 C k úhradě nákladů souvisejících s novou právní úpravou ochrany 

osobních údajů 

uložit ekonomickému odboru zapracovat do návrhu úprav rozpočtu V. na rok 

2018 výše uvedené usnesení 

 

 

4617/88RM/2018 - Změna 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 1. 7. 2018 změnu zřizovací listiny zn. ZL/56/2015   

ze dne 14. 12. 2015 příspěvkové organizace Správa sportovních a rekreačních 

zařízení Havířov, IČO: 00306754, kterou se nahrazuje text Článku IV „Účel  

a předmět činnosti PO“, odst.1., novým zněním takto:  

„Článek IV 

Účel a předmět činnosti PO 

1. „Účelem zřízení příspěvkové organizace je zabezpečení potřeb obyvatel 

města Havířova v oblasti rekreačního i závodního sportu a zajištění občanských 

a společenských potřeb.“ 

pověřit podpisem dodatku č. 8 k úplnému znění zřizovací listiny zn. 

ZL/56/2015 Mgr. Janu Feberovou, primátorku města, a Bc. Alenu Zedníkovou, 

náměstkyni primátorky pro sociální rozvoj  
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4618/88RM/2018 - Žádost o změnu účelu schválené dotace______________________________   

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova  

vzít na vědomí žádost Mgr. Haliny Františákové, IČO 67712142, o změnu 

účelu schválené dotace dle přílohy č. 1 

neschválit změnu účelu dotace schválené usnesením ZMH č. 931/24ZM/2018 

Mgr. Halině Františákové, IČO 67712142, na financování projektu „Výchovné 

pořady - 15 produkcí“ ze schváleného účelu na účel „Výchovné pořady  

- 4 produkce“. 

 

 

4619/88RM/2018 – Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova z výdajové části  

OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ v roce 2018 sportovním a mimosportovním 

subjektům - 2. dotační kolo________________________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e   

 

Zastupitelstvu města Havířova 

schválit  
1. navýšení výdajové části OJ 10 - Ostatní dotace a dary (dále jen „OJ 10“)  

rozpočtu statutárního města Havířova na rok 2018 o celkovou částku  

4 540 200 Kč na pokrytí návrhů na poskytnutí dotací v oblasti kulturní, 

školské, zdravotnictví a životního prostředí, 

2. poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu 

města Havířova v roce 2018: 

I. z mimosportovní sféry v celkové výši            

7 839 000 Kč dle příloh č. 1 – 6 

II. ze sportovní sféry v celkové výši     

393 000 Kč dle přílohy č. 7 

3. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzoru schváleného  

Zastupitelstvem města Havířova dne 26. 2. 2018 usn. č. 931/24ZM/2018  

s fyzickými a právnickými osobami ve schválené výši dle bodů 2. usnesení 

tohoto materiálu 

pověřit  
1. vedoucího odboru školství a kultury podpisem veřejnoprávních smluv  

o poskytnutí dotace,  a to v případě poskytnutí dotace do 400 000 Kč (včetně) 

v jednotlivých případech, 

2. náměstkyni primátorky pro sociální rozvoj podpisem veřejnoprávních smluv  

o poskytnutí dotace, a to v případě poskytnutí dotace nad 400 000 Kč 

v jednotlivých případech 

uložit ekonomickému odboru zapracovat zvýšení výdajové části OJ 10  

– Ostatní dotace a dary o 4 540 200 Kč do návrhu úprav rozpočtu V.  

na rok 2018  
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4620/88RM/2018 - Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace  

a dary“ – umístění v seriálu soutěží Havířovské ligy středních škol_______  

 

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 na rok 2018 ze sportovní oblasti na nákup sportovních 

pomůcek dle umístění v seriálu soutěží „Havířovská liga středních škol“  

ve školním roce 2017/2018 takto: 

10 000 Kč Gymnázium, Havířov – Město, Komenského 2, příspěvková  

organizace, IČO 62331558, a to 7 000 Kč za 1. místo dívek  

a 3 000 Kč za 3. místo chlapců. 

  7 000 Kč Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark,  

Lidická 1a/600, příspěvková organizace, IČO 68321261,  

za 1. místo chlapců. 

  5 000 Kč Gymnázium, Havířov - Podlesí, příspěvková organizace,  

IČO 62 33 15 82, za 2. místo dívek. 

  5 000 Kč Střední průmyslová škola stavební, Havířov, příspěvková  

organizace, IČO 62331566, za 2. místo chlapců. 

  3 000 Kč Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková  

organizace, IČO 13644271, za 3. místo dívek. 

s tím, že stanoveného účelu bude dosaženo do 31. 12. 2018. 

2. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace se subjekty uvedenými  

v bodě 1. tohoto usnesení dle vzoru schváleného Zastupitelstvem města 

Havířova dne 26.02. 2018 usn. č. 931/24ZM/2018. 

pověřit vedoucího odboru školství a kultury  podpisem veřejnoprávních smluv 

o poskytnutí dotace 

 

 

4621/88RM/2018 - Informativní zpráva o splnění povinnosti plynoucí z ustanovení čl. II,  

odst. 6 zákona č. 230/2016 Sb.______________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí informativní zprávu o splnění 

povinnosti plynoucí z ustanovení čl. II, odst. 6. zákona č. 230/2016 Sb., kterým 

se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, 

a další související zákony  
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4622/88RM/2018 - Souhlas s pořízením investičního majetku a technickým zhodnocením  

svěřeného majetku – ZŠ Žákovská Havířov___________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci Základní škole Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres 

Karviná, IČO: 62331230 za podmínky, že příspěvková organizace obdrží  

kladné rozhodnutí o poskytnutí dotace 

 

1. pořízení investičního majetku: 

- dvou kusů mobilních schodišťových plošin v předpokládané pořizovací  

ceně 119 790,00 Kč včetně DPH za kus (celkem za 239 580,00 Kč) 

 

2. technické zhodnocení svěřeného majetku: 

- bezbariérového WC v předpokládané pořizovací ceně 152 611,00 Kč  

včetně DPH 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit příspěvkové organizaci města Základní škole Havířov-Město  

Žákovská 1/1006 okres Karviná, IČO: 62331230 za podmínky, že příspěvková 

organizace obdrží kladné rozhodnutí o poskytnutí dotace 

1. pořízení staveb do vlastnictví zřizovatele  

- stavba – venkovní učebna – altánek v pořizovací ceně cca 1 497 663,00 Kč  

včetně DPH 

- stavba – chodník v pořizovací ceně cca 80 335,00 Kč včetně DPH 

- stavba – oplocení v pořizovací ceně cca 188 527,00 Kč včetně DPH 

2. předání majetku k hospodaření dle § 27 odst. 2 písm. e) zákona  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů: 

- technické zhodnocení svěřeného majetku - bezbariérové WC v pořizovací  

ceně cca 152 611,00 Kč včetně DPH 

- stavba – venkovní učebna – altánek v pořizovací ceně cca 1 497 663,00 Kč  

včetně DPH 

- stavba – chodník v pořizovací ceně cca 80 335,00 Kč včetně DPH 

- stavba – oplocení v pořizovací ceně cca 188 527,00 Kč včetně DPH 

za podmínky obdržení předchozího souhlasu Řídícího orgánu IROP  

se svěřením majetku pořízeného z dotace 

uložit vyhotovit OPS dodatek zřizovací listiny příspěvkové organizaci Základní 

škole Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná, IČO: 62331230 

v souladu s usnesením 
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4623/88RM/2018 - Schválení výjimek ze Zásad zadávání veřejných zakázek příspěvkovými  

organizacemi města pro ZŠ Žákovská Havířov________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres 

Karviná, IČO: 62331230, k veřejným zakázkám týkajícím se projektu 

„Venkovní odborná učebna“ dle výzvy 66 - Infrastruktura pro vzdělávání  

- integrované projekty ITI v rámci Integrovaného regionálního operačního 

programu  

 

1. výjimku z článku IV odst. 7. písm. b) Zásad zadávání veřejných zakázek  

příspěvkovými organizacemi města zn. ZS/29/RMH/2016 (dále jen 

„Zásady“), na základě níž nebude výzva k podání nabídky a prokázání 

kvalifikace zveřejněna na webových stránkách ani na profilu příspěvkové 

organizace 

2. výjimku z článku IV odst. 8. Zásad, na základě které bude ve výzvě k podání  

nabídky a prokázání kvalifikace uvedena maximální nabídková cena, která 

nesmí být překročena 

 

   

4624/88RM/2018 - Souhlas zřizovatele k pronájmu části nemovité věci příspěvkovou  

organizací ZŠ Mládežnická________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

Základní škole Havířov- Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná, 

příspěvková organizace  IČO: 70958114  

 

I. pronájem části nemovité věci za účelem krátkodobého opakovaného  

využívání na dobu určitou, která je v součtu delší než 12 měsíců v období 24 

měsíců po sobě jdoucích subjektům uvedeným níže: 

 

Atletický Klub Havířov z.s. 

se sídlem: 736 01 Havířov-Podlesí, Jílová 1584/3  

IČO: 06359949 

 

za podmínek: 

předmět nájmu:  tělocvična velká č. 81 

výměra prostor:  290 m
2
 

doba nájmu:   od 1. 9. do 30. 6. jednotlivého školního roku 

poznámka:  vždy v červenci a srpnu bude sportovní činnost  

přerušena, takže nájemce nebude hradit nájemné  

 

II. pronájem části nemovité věci za účelem krátkodobého využívání, které  

přesáhne 10 hodin týdně/1 nájemce a zároveň pronájem části nemovité věci 

za účelem krátkodobého opakovaného využívání na dobu určitou, která je 
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v součtu delší než 12 měsíců v období 24 měsíců po sobě jdoucích tomuto 

subjektu: 

 

Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Havířov-Město,  

Na schodech 1, příspěvková organizace, IČO: 62331663  

 

za podmínek: 

předmět nájmu:  učebna č. 9, 10, 12, 45 

doba nájmu:   od 1. 9. do 30. 6. jednotlivého školního roku 

poznámka:   vždy v červenci a srpnu bude umělecká činnost  

přerušena, takže nájemce nebude hradit nájemné  

 

 

4625/88RM/2018 - Návrh na poskytnutí investiční dotace TJ Slovan na spolufinancování  

projektu „Rekonstrukce fotbalového stadionu“________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

vzít na vědomí poskytnutí dotace zapsanému spolku TJ Slovan Havířov, z.s., 

IČO 45239070, na realizaci projektu „Rekonstrukce fotbalového stadionu“  

z rozpočtu MŠMT ve výši 1 800 000 Kč, registrační list č. 133D531008085 

(dále jen „dotace“)  

schválit poskytnutí investiční dotace zapsanému spolku TJ Slovan  

Havířov, z.s., IČO 45239070, ve výši 1,2 mil. Kč na na realizaci projektu 

„Rekonstrukce fotbalového stadionu“  

pověřit náměstkyni primátorky pro sociální rozvoj podpisem veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace  

 

u k l á d á  

 

ekonomickému odboru zapracovat schválenou investiční dotaci ve výši 1,2 mil. 

Kč na spolufinancování projektu „Rekonstrukce fotbalového stadionu“  

do návrhu úprav rozpočtu IV. na rok 2018  

Z: vedoucí EO 

          T: 25. 6. 2018 

 

 

4626/88RM/2018 - Návrh na poskytnutí investiční dotace Sportovnímu klubu stolního tenisu  

Baník Havířov z. s., na spolufinancování projektu Centrum reprezentace 

stolního tenisu I. etapa____________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

vzít na vědomí informaci  o poskytnutí dotace z rozpočtu Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy ČR Sportovnímu klubu stolního tenisu Baník Havířov, 
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z. s., IČO 18055991, na realizaci projektu „TJ – Havířov - Centrum 

reprezentace stolního tenisu I. etapa“  ve výši 20 000 000 Kč, registrační list  

č. 133D531008030  

schválit  

1. změnu usnesení č. 868/22ZM/2017 ze dne 18. 12. 2017 v části schvaluje  

takto: 

„záměr poskytnutí investiční dotace Sportovnímu klubu stolního tenisu Baník  

Havířov, z. s., IČO 18055991, na spolufinancování projektu „TJ – Havířov  

- Centrum reprezentace stolního tenisu I. etapa“  v roce 2018, a to max. ve 

výši 50 % hodnoty projektu, nejvýše však 20 mil. Kč, za podmínky schválení 

a transferu dotace z MŠMT ČR na účet Sportovního klubu stolního tenisu 

Baník Havířov, z. s., a v roce 2019 poskytnout max. 40 % hodnoty projektu, 

nejvýše však 12 mil. Kč za podmínky schválení a transferu dotace z MŠMT 

ČR na účet Sportovnímu klubu stolního tenisu Baník Havířov, z. s.“ 

2. poskytnutí investiční dotace Sportovnímu klubu stolního tenisu Baník  

Havířov, z. s., IČO 18055991, ve výši 20 mil. Kč na spolufinancování 

projektu „TJ – Havířov - Centrum reprezentace stolního tenisu I. etapa“ s tím, 

že poskytnutí dotace je vázáno na transfer dotace z MŠMT ČR na dotační 

účet Sportovního klubu stolního tenisu Baník Havířov, z. s.  

pověřit náměstkyni primátorky pro sociální rozvoj podpisem veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace  

  

u k l á d á  

 

ekonomickému odboru zapracovat schválenou investiční dotaci ve výši 20 mil. 

Kč na spolufinancování projektu „TJ – Havířov - Centrum reprezentace 

stolního tenisu I. etapa“ do návrhu úprav rozpočtu IV. na rok 2018  

 

Z: vedoucí EO 

          T: 25. 6. 2018 

 

  

4627/88RM/2018 - Konkurzní řízení na pracovní místo ředitele MŠ Přímá Havířov_________ 

 
Rada města Havířova 

 

b e r e    n a    v ě d o m í 

 

zápis o průběhu konkurzu na pracovní místo ředitele Mateřské školy  

Havířov-Podlesí Přímá 8/1333, příspěvková organizace, IČO: 70958246 dle 

přílohy č. 1 ve smyslu jeho bodu 5) Usnesení komise s tím, že konkurzní 

komise neshledala pro výkon pracovní činnosti této mateřské školy jako 

vhodnou jedinou uchazečku 

 

s c h v a l u j e 

 

1. vyhlášení konkurzního řízení na pracovní místo ředitele Mateřské školy  

Havířov-Podlesí Přímá 8/1333, příspěvková organizace, IČO: 70958246 

2. znění Veřejného oznámení o konání konkurzního řízení dle přílohy č. 2 
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u k l á d á 

 

1. zveřejnit znění Veřejného oznámení o konání konkurzního řízení na úřední  

desce 

2. požádat dle § 2 odst. 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního  

řízení a konkurzních komisích, o podání návrhů na jmenování členů 

konkurzní komise tyto subjekty: 

  

a) zřizovatele MŠ Přímá Havířov, 

b) ředitele Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 

c) ředitele jiné školy podobného druhu a typu školy, 

d) ředitele právnické osoby vykonávající činnost MŠ Přímá Havířov, 

e) ředitelku České školní inspekce.  

Z: vedoucí OŠK 

           T: červen 2018 

 

 

4628/88RM/2018 - Navýšení příspěvku na provoz správy objektu zámku__________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení 

Havířov, IČO 00306754, navýšení příspěvku na provoz nutný k zajištění správy 

objektu zámku ve výši 1.160.000,00 Kč 

uložit ekonomickému odboru zapracovat do návrhu úprav rozpočtu V. na rok 

2018 výše uvedené usnesení 

 

 

4629/88RM/2018 - Souhlas s vyřazením neupotřebitelného svěřeného majetku  - mantinely  

pro lední hokej a snížení ceny Víceúčelové haly Havířov________________   

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit příspěvkové organizaci Správa 

sportovních a rekreačních zařízení Havířov, IČO: 00306754, vyřazení 

neupotřebitelného svěřeného majetku, který je součástí budovy Víceúčelové 

haly, z účetní evidence a snížení ceny budovy Víceúčelové haly Havířov ve 

zřizovací listině vyřazovaný majetek: mantinely pro lední hokej – Zimní stadion 

Havířov – Víceúčelová hala Havířov svěřená ZL/56/2015 ze dne 14.12.2015, 

inventární číslo budovy VÚH: 21320002 zůstatková (odhadovaná) cena 

vyřazovaného majetku ke dni 29.05.2018:  99.475,00 Kč snížená účetní cena 

budovy Víceúčelové haly Havířov: 77.537.601,76 Kč 
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4630/88RM/2018 - Souhlas s vyřazením vlastního investičního majetku  - vodní vysavač  

zn. Dolphin______________________________________________________    

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov,  

IČO 00306754, vyřazení vlastního investičního majetku z účetní evidence  

a fyzicky formou ekologické likvidace, a to: 

 

vodní vysavač Dolphin D6002 

inventární číslo:  22030024 

datum pořízení:   19.03.2003 

pořizovací cena:  232.385,60 Kč 

zůstatková cena:  0,00 Kč 

způsob likvidace:  ekologická likvidace 

 

 

4631/88RM/2018 - Žádost příspěvkové organizace o souhlas s pořízením investičního majetku  

do vlastnictví PO_________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov,  

IČO 00306754, pořízení investičního majetku - bazénového vysavače Ultrabot 

ULTRAMAX v předpokládané pořizovací ceně 191.500 Kč, vč. DPH, do 

vlastnictví příspěvkové organizace Správa sportovních a rekreačních zařízení 

Havířov 

 

 

4632/88RM/2018 - Změna Zásad pro převod vlastnictví jednotky a spoluvlastnictví  

na společných částech domu z majetku města Havířova_________________  

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e   

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit  

1. změnu Zásad pro převod vlastnictví jednotky a spoluvlastnictví  

na společných částech domu z majetku města Havířova dle zákona  

č. 72/94 Sb., ve znění přílohy č. 3 (dále jen „Zásady“) 

2. záměr prodeje  

a) jednotky č. 794/6 v budově 794/15 v ul. Klidná, Havířov-Město, 

b) jednotky č. 794/9 v budově 794/15 v ul. Klidná, Havířov-Město, 

c) jednotky č. 794/10 v budově 794/15 v ul. Klidná, Havířov-Město, 

d) jednotky č. 679/1 v budově 679/63 v ul. Hornická, Havířov-Prostřední  

Suchá, 
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uložit společnosti Městská realitní agentura, s.r.o., IČO: 64084744 (dále jen 

„MRA“) zpracovat a předložit návrh prodeje jednotek v souladu se schválenou 

změnou Zásad s tím, že: 

1. MRA zadá zpracování nových znaleckých posudků pro jednotky dle písm.  

a) – d) tohoto usnesení, 

2. MRA přednostně zašle nabídku na prodej jednotek dle písm. a) – d) tohoto  

usnesení oprávněným nájemcům jednotek s lhůtou pro doručení závazné 

odpovědi o jejich konečném rozhodnutí do 30 dnů od doručení této nabídky, 

3. MRA zpracuje a projedná podmínky prodeje v orgánech města a zajistí  

uzavření kupních smluv s oprávněnými nájemci, kteří projeví zájem  

na odkoupení jednotky za cenu dle Zásad, 

4. MRA projedná s oprávněnými nájemci, kteří neprojeví zájem o odkoupení  

jednotky, mimořádné přidělení jiného obecního bytu dle jejich výběru, 

zpracuje a předloží orgánům města návrh na mimořádné přidělení  

konkrétního obecního bytu pro tyto nájemce, 

5. MRA, pokud nedojde k prodeji jednotek oprávněným nájemcům, zajistí  

za účelem prodeje jednotek služby realitní kanceláře, která bude nabízet 

jednotky k prodeji po dobu 60 dnů za cenu dle Zásad,  

6. MRA vybere, nedojde-li k prodeji jednotky/jednotek podle výše uvedených  

bodů, společnost zabývající se realizací dražeb, a zajistí dražbu neprodaných 

jednotek s nejnižším podáním ve výši 75% ceny dle Zásad a současně nechá 

zveřejnit 3x v tisku informaci o konání dražby, 

7. MRA zpracuje a navrhne, v případě neúspěšné dražby, orgánům města  

snížení nejnižšího podání a podmínky pro případné konání opakované 

dražby, 

8. MRA zajistí všechny záležitosti související s výše uvedenými body realizace  

prodeje jednotek, 

9. MRA pokryje náklady spojené s realizací prodeje jednotek dle uvedených  

bodů (náklady na zpracování posudků, provize realitní kanceláře, náklady 

dražby, cena inzerce, správní poplatky a další prokazatelně oprávněné 

náklady) z účtu hospodářské činnosti.  

pověřit společnost MRA právním jednáním a provedením úkonů spojených 

s prodejem jednotek dle bodu 1. – 9. tohoto usnesení 

 

 

4633/88RM/2018 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 48, k.ú. Bludovice________________ 

 

Rada města Havířova  

 

o d k l á d á 

 

záměr prodeje části pozemku parc.č. 48, ostatní plocha zeleň o výměře  

cca 360 m
2
, k.ú. Bludovice, panu Jiřímu Janečkovi, Orlí 400/1,  

Havířov-Šumbark, IČO:62311646 a panu Ivanu Kántorovi, Topolová 1975, 

Petřvald,  IČO: 48816027, za účelem vybudovaného venkovního posezení 

s dětským koutkem k restauraci na ul. Kosmonautů v Havířově-Podlesí 
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4634/88RM/2018 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 3736, 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. 3736, 

ost.plocha  o výměře 411 m
2
, katastrální území Havířov-město společnosti 

Autodům Vrána s.r.o., se sídlem Havířov-Město, Železničářů 1492/3,  

IČO: 26826399 za účelem zvětšení odstavné a manipulační plochy 

 

 

4635/88RM/2018 - Prodej části pozemku parc.č. 638, 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. 638, 

ost.plocha, ost. komunikace, odměřenou geometrickým plánem č. zak.  

4332-7/2018  a nově označenou jako pozemek parc.č. 638/2 o výměře 64 m
2
,  

kat. území Bludovice manželům Jindřichu Wantulokovi a Janě Wantulokové, 

bytem …………………………………………, za účelem rozšíření stávající 

zahrady a zpevněné  plochy před rodinným domem  za navrhovanou smluvní 

cenu ve výši 200,00 Kč/m
2 

, tj. celkem za 12.800,00 Kč + 1.900,00 Kč  

za zpracování znaleckého posudku + výše DPH platné ke dni povinnosti přiznat 

daň 

Zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé:   

- pozemek je pro město nepotřebný a nevyužitelný 

- prodejem pozemku nebudou narušeny veřejné zájmy 

- pozemek bude prodán uživatelům, kteří ho zhodnotili 

- manželé Wantulokovi užívají pozemek v dobré víře, že je součástí  

nemovitosti, kterou koupili v roce 1990 a udržují ho s péčí řádného hospodáře 

 

     

4636/88RM/2018 - Výkup části pozemku parc.č. 2043/4, k.ú. Bludovice____________________ 

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit v rámci stavby “Sanace zdravotního 

střediska na ul. J. Gagarina 1595/2b v Havířově-Bludovicích“ výkup části 

pozemku parc.č. 2043/4, k.ú. Bludovice, nově dle geometrického plánu 

označenou jako parc.č. 2043/32, orná půda o výměře 67 m
2
, k.ú. Bludovice,  

ve vlastnictví manželů Michaely Janíkové a Martina Janíka, oba bytem  

…………………………………………, za cenu v místě a čase obvyklou  

ve výši 400,00 Kč/m
2
, tj. 26.800,00 Kč + 11.700,00 Kč za oceněné trvalé 

porosty, celkem 38.500,00 Kč 

 

  



 
 

USNESENÍ 

z 88. schůze Rady města Havířova 

konané dne 13.06.2018 

34 

s c h v a l u j e 

 

zřízení pozemkové služebnosti k nově vzniklému pozemku parc.č. 2043/32 , 

k.ú. Bludovice, za účelem zajištění práva chůze a jízdy, za smluvní 

jednorázovou úhradu ve výši 1.000,00 Kč + DPH, (o výměře 67 m2) dle GP  

č. 4335-14/2018, ve prospěch pozemku parc.č. 2043/4, k.ú. Bludovice,  

jimiž ke dni zřízení pozemkové služebnosti jsou vlastníky Michaela Janíková  

a Martin Janík, oba bytem ………………………………………… 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  

o zřízení pozemkové služebnosti 

                                                                                                                Z: vedoucí EO                                                                                                                                         

                                                                                                                T: 31.7.2018      

                                                                                                    

  

4637/88RM/2018 - Nabídka na odkoupení pozemku parc. č.1952/4, k.ú. Dolní Suchá  

pro výstavbu hřiště_______________________________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

o d k l á d á 

 

nabídku na odkoupení pozemku parc. č. 1952/4 orná půda o výměře 5563 m
2
, 

k.ú. Dolní Suchá ve vlastnictví společnosti Asental Land, s.r.o., se sídlem 

Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 277 69 143,  

pro účely výstavby sportoviště - hřiště  lokálního charakteru  

 

  

4638/88RM/2018 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Odkanalizování Havířova,  

části města Prostřední Suchá, lokalita ul. Fryštátská a okolí – V. etapa“___ 
 

Rada města Havířova  
 

s c h v a l u j e  

 

pro účely realizace stavby č. 16025 „Odkanalizování Havířova, části města 

Prostřední Suchá, lokalita ul. Fryštátská a okolí -V. etapa“ výpůjčku částí 

pozemků k.ú. Prostřední Suchá, parc. č. 1741, parc. č. 1739, parc. č. 1742/3      

a parc. č. 1743 o celkové výměře cca 300 m
2
, ve vlastnictví půjčitele  

Ing. Pavla Horáka, bytem …………………………………………, pro účely 

výstavby souběžné výtlačné a gravitační kanalizace v majetku města a dále  

pro realizaci přeložky vodovodu a přípojky NN pro přilehlé zahrady 

soukromých vlastníků, s dobou výpůjčky od zahájení stavebních prací, do doby 

vydání kolaudačního souhlasu k předmětné stavbě    
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p o v ě ř u j e    

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  

o výpůjčce  

                                                                                                              Z: vedoucí EO  

                                                                                                              T: ke stavebnímu řízení 
 

d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit pro účely realizace stavby č. 16025 
„Odkanalizování části města Prostřední Suchá, lokalita Fryštátská a okolí  
– V. etapa“ výkup částí pozemků k.ú. Prostřední Suchá, parc. č. 1741, parc.  
č. 1739, parc. č. 1742/3 a parc. č. 1743 o celkové výměře cca 300 m

2
,  

ve vlastnictví Ing. Pavla Horáka, bytem ………………………………………,  
pro účely umístění souběžné výtlačné a gravitační kanalizace s tím, že výkup se 
uskuteční před zahájením stavebních prací na pozemcích, v rozsahu dle 
geometrického zaměření, za smluvní kupní cenu ve výši 1000,00 Kč/m

2
,  

tj. při výměře cca 300 m
2
 celkem cca 300.000,00 Kč   

 

 

4639/88RM/2018 - Nabídka na prodej nemovitosti dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb.  

od pana Rostislava Šmída__________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova neschválit nabídku na odkoupení stavby  

pro rodinnou rekreaci stojící na pozemku parc.č.  748/33, o výměře 11 m
2
,  

k.ú. Bludovice, od vlastníka pana Rostislava Šmída, bytem  

…………………………………………, který stavbu nabídl městu, vlastníkovi 

pozemku pod stavbou, ve smyslu ust. § 3056 zákona č. 89/2012 Sb. 

 

 

4640/88RM/2018 - Záměr pronájmu částí pozemku parc.č. 4058, k.ú. Havířov-město________ 
 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

1. záměr pronájmu části pozemku parc.č. 4058, o výměře 320 m
2
,  

k.ú. Havířov-město, paní Michale Vatralové, ………………………………,  

za účelem zahrady 

 

2. záměr pronájmu části pozemku parc.č. 4058, o výměře 148 m
2
, k.ú.   

Havířov-město, panu Maroši Heskovi, ……………………………………,  

za účelem zahrady 
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4641/88RM/2018 - Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 398/1, k.ú. Bludovice____________ 

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

záměr pronájmu části pozemku parc.č. 398/1, k.ú. Bludovice, o výměře 1m
2
, 

společnosti Olife Energy, a.s., IČO: 29291879, se sídlem Lazarská 11/6, Nové 

Město, Praha 2, zastoupena panem Petrem Dvořákem, členem představenstva, 

za účelem výstavby, instalace a provozu dobíjecí stanice pro elektromobily  

a vyhrazení dvou stávajících parkovacích míst k této nabíjecí stanici, přístupné 

pro širokou veřejnost 

 

 

4642/88RM/2018 - Pronájem části pozemku parc.č. 2093/33, k.ú. Bludovice________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e     

 

pronájem části pozemku parc.č. 2093/33, k.ú.Bludovice o výměře cca 40 m
2
, 

panu Petru Staňovi, bytem …………………………………… za účelem 

údržby a užívání sanovaného pozemku po sesuvu svahu za smluvní nájemné  

ve výši 5,00 Kč/m
2
, celkem ve výši 200,00 Kč/ročně s tím, že nájemce je 

povinen pozemek udržovat a kosit na své náklady 

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem nájemní 

smlouvy                                                  

Z: vedoucí EO 

T:  31.08.2018 

 

 

4643/88RM/2018 - Ukončení nájmu části nemovité věci dohodou a záměry pronájmu 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 35,18 m
2 

v samostatné přístavbě zdravotního střediska  

ul. Studentská 26, Havířov-Podlesí,
 
nájemci spolku Český svaz bojovníků  

za svobodu, IČO: 00442755, dohodou k 30. 6. 2018
 

 

2. záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání  

v samostatné přístavbě zdravotního střediska o celkové výměře 35,18 m
2  

ul. Studentská 26, Havířov-Podlesí, spol. Lékárna Fortuna s.r.o.,  

IČO: 26818167, jako sklad zdravotnického materiálu 
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3. záměr pronájmu části nemovité věci – místnosti o celkové výměře 20 m
2  

v suterénu obytného domu ul. …………………………………………,
  

p. Jiřímu Andráškovi, bytem ……………………………………, jako sklad 

pro vlastní potřebu 

 

4. záměr pronájmu části nemovité věci – místnosti o výměře 1,20 m
2 

v přízemí  

obytného domu
 
ul. Ostrovského 947/20, Havířov-Město,

  

p. Yvoně Murgašové, bytem …………………………………………,  

jako sklad pro vlastní potřebu 

 

  

4644/88RM/2018 - Pronájem části nemovité věci_______________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. ukončení nájmu části nemovité věci – části bývalého krytu CO o výměře  

10 m
2
 v suterénu budovy Městského podnikatelského centra,  

ul. Palackého 689/2, Havířov-Město, nájemci p. Adamu Vaculíkovi,  

dohodou k 30. 6. 2018 

 

2. pronájem části nemovité věci – části bývalého krytu CO o výměře 10 m
2
  

v suterénu budovy Městského podnikatelského centra, ul. Palackého 689/2, 

Havířov-Město, p. Janu Jedličkovi, bytem …………………………………,  

jako zkušebnu hudební skupiny, za podmínek: 

- nájemné 50,00 Kč/m
2
/rok bez DPH 

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 7. 2018  

 

  

4645/88RM/2018 - Pronájmy smutečních síní společnosti Technické služby Havířov a.s.______ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. ukončení smlouvy o nájmu č. 695/OSM/09 ze dne 8. 6. 2009 na budovu  

bývalé márnice na hřbitově v Havířově-Prostřední Suché na pozemku parc.  

č. 307, k. ú. Prostřední Suchá, a na budovu smuteční obřadní síně na hřbitově 

v Havířově-Šumbarku na pozemku parc. č. 2374, k. ú. Šumbark, uzavřenou 

se společností Technické služby Havířov a.s., IČO: 25375601,  

dohodou k 30. 6. 2018  

 

2. uzavření nájemní smlouvy se společností Technické služby Havířov a.s.,  

IČO: 25375601, na nemovitosti: 

 

a) budovu staré smuteční síně na hřbitově v Havířově-Šumbarku na pozemku  

parc. č. 2374, k. ú. Šumbark, o celkové výměře 131,00 m
2 

(dále jen „stará 

smuteční síň“), 

 



 
 

USNESENÍ 

z 88. schůze Rady města Havířova 

konané dne 13.06.2018 

38 

b) budovu nové smuteční síně č. p. 1285/14b na hřbitově  

v Havířově-Šumbarku na pozemku parc. č. 2484/1, k. ú. Šumbark,  

o celkové výměře 669,40 m
2 

(dále jen „nová smuteční síň“), 

za podmínek: 

 

- doba nájmu: na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou s účinností  

od zveřejnění nájemní smlouvy v Registru smluv 

 

- zkušební provoz nové smuteční síně:  

1. fáze zkušebního provozu bude probíhat v části prostor o výměře 102,60 m
2  

(lednice + přípravna, zázemí pro pracovníky, chodba ke katafalku)  

od účinnosti nájemní smlouvy do doby zahájení 2. fáze zkušebního provozu, 

a to za nájemné 50,00 Kč/m
2
/rok bez DPH, 

2. fáze zkušebního provozu bude probíhat v nové budově smuteční síně  

o celkové výměře 669,40 m
2 

od data protokolárního předání obřadní síně 

v přízemí a 1. poschodí budovy (566,80 m
2
) po dobu jednoho roku  

za nájemné 50,00 Kč/m
2
/rok bez DPH,  

nájemné za zkušební provoz nové smuteční síně bude vyúčtováno podle 

skutečnosti, tj. podle skutečné doby trvání jednotlivých fází zkušebního 

provozu, a to k 15. 12. 2018 a hrazeno nájemcem na základě daňového 

dokladu zaslaného pronajímatelem, další nájemné za zkušební provoz bude 

vyúčtováno do 30 dnů po ukončení zkušebního provozu nové smuteční síně 

a hrazeno nájemcem na základě daňového dokladu zaslaného 

pronajímatelem 

 

- výše nájemného za novou smuteční síň po ukončení zkušebního provozu bude  

stanovena po vyhodnocení zkušebního provozu a řešena samostatným 

dodatkem nájemní smlouvy 

 

- výše nájemného za starou smuteční síň od účinnosti nájemní smlouvy:   

250,00 Kč/m
2
/rok bez DPH (32.750,00 Kč ročně bez DPH), platba nájemného 

za starou smuteční síň bude nájemcem hrazena ročně na základě nájemní 

smlouvy k 30. 6. kalendářního roku 

 

- hrazení služeb spojených s užíváním nové smuteční síně: 

rezervovaná kapacita vysokého napětí (jedná se o pevnou částku,  

která se průběžně domlouvá dle potřeby – nejsou zde hodiny) hradí po dobu 

zkušebního provozu OKS, po skončení zkušebního provozu bude OKS 

skutečnou spotřebu refakturovat nájemci vodné a stočné hradí nájemce přímo 

dodavateli, odvoz odpadů hradí OKS v rámci údržby hřbitova elektrickou 

energii hradí OKS a skutečná spotřeba bude nájemci refakturována  

 

- nájemné za vnitřní vybavení nové smuteční síně v pořizovací hodnotě  

2.063.695,50 Kč je zahrnuto v nájemném za zkušební provoz, výše nájemného 

za vnitřní vybavení nové smuteční síně po ukončení zkušebního provozu bude 

stanovena po vyhodnocení zkušebního provozu  

a řešena samostatným dodatkem nájemní smlouvy 

 

- nájemce je povinen hlásit požadavky na záruční opravy nové smuteční síně  

OÚR – OI  
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- nájemce je povinen provádět běžnou údržbu, opravy a povinné revize staré  

smuteční síně 

 

- nájemce je povinen provádět běžnou údržbu a opravy nové smuteční síně,  

povinné revize nové smuteční síně bude hradit po dobu zkušebního provozu 

OKS, po skončení zkušebního provozu je nájemce povinen provádět běžnou 

údržbu, opravy a povinné revize 

 

- nájemce je oprávněn jednorázově pronajímat obě budovy ke smutečním  

obřadům  

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem nájemní 

smlouvy 

          Z: vedoucí OKS 

          T: 30. 6. 2018 

 

 

4646/88RM/2018 - Souhlas s umístěním sídla společnosti________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

umístění sídla společnosti ROSMEC spol. s r.o., IČO: 42867754, v budově 

Městského podnikatelského centra ul. Palackého č. p. 689/2, Havířov-Město,  

po dobu trvání nájemního vztahu 

 

  

4647/88RM/2018 - Převod nájmu části nemovité věci z důvodu prodeje závodu 

– p. Vlastislav Rybařík____________________________________________ 

 

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 výměře 50 m
2
 v suterénu 

obytného domu ul. Mánesova 992/48, Havířov-Město, z nájemce  

p. Vlastislava Rybaříka, IČO: 60033436, na p. Alenu Hrabcovou,  

IČO: 73263494 

 

s c h v a l u j e 

 

podmínky nájemní smlouvy: 

- účel: prodejna levného textilu 

- nájemné 294,00 Kč/m
2
/rok bez DPH    

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 7. 2018 
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4648/88RM/2018 - Využití majetku – majetek po zemřelém______________________________     

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í    

 

nabytí majetku – 39 ks poukázek Edenred po 50,00 Kč/ks, v celkové účetní 

hodnotě 1.950,00 Kč po zemřelém, u kterého bylo statutární město Havířov 

vypravitelem pohřbu, a nabylo majetek na základě usnesení soudu  

č. 36 D 902/2018   

 

s c h v a l u j e  

 

vyřazení tohoto majetku z majetkové evidence města Havířova a bezúplatné 

předání klientům odboru sociálních věcí  

 

  

4649/88RM/2018 - Předání majetku k hospodaření a darování majetku příspěvkové  

organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov___________ 
 

Rada města Havířova 
 

d o p o r u č u j e     
 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit 

1. předání majetku k hospodaření dle § 27 odst. 2 písm. e) zákona  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů, příspěvkové organizaci Správa sportovních  

a rekreačních zařízení Havířov, 736 01  Havířov-Podlesí, Těšínská 1296/2a, 

IČO: 00306754, a to:   

a) pozemky v katastrálním území Havířov-město - parc. č. 3980, ostatní  

plocha – zeleň o výměře 827 m
2
 v účetní ceně 32.727,00 Kč, parc. č. 3981, 

ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 49 m
2
 v účetní ceně 

22.583,00 Kč, parc. č. 3982, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 165 m
2
 

v účetní ceně 101.739,00 Kč, parc. č. 3983, ostatní plocha – ostatní 

komunikace o výměře 22 m
2
 v účetní ceně 6.116,00 Kč, parc. č. 3985, 

zastavěná plocha a nádvoří o výměře 504 m
2
 v účetní ceně 397.600,00 Kč, 

parc. č. 3986/2, ostatní plocha – jiná plocha o výměře 228 m
2
 v účetní ceně 

684,00 Kč a parc. č. 3986/3, ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 

558 m
2
 v účetní ceně 1.674,00 Kč 

b) budovu č. p. 243, Havířov-Město, umístěnou na pozemku parc. č. 3985,  

k.ú. Havířov-město – budova zámku (kulturní památka) v účetní ceně 

47.565.748,75 Kč 

c) dětské hřiště umístěné na pozemku parc. č. 3980, k.ú. Havířov-město  

v účetní ceně 44.149,00 Kč 

d) zpevněnou plochu umístěnou na pozemku parc. č. 3986/3, k.ú. Havířov- 

město v účetní ceně 1.968.101,00 Kč 

2. darování movitých věcí příspěvkové organizaci Správa sportovních  

a rekreačních zařízení Havířov, 736 01  Havířov-Podlesí, Těšínská 1296/2a, 

IČO: 00306754, a to majetku dle přílohy č. 1 – vnitřní vybavení objektu 

zámku v účetní ceně 3.633.517,10 Kč 
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3. úplné znění přílohy č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Správa  

sportovních a rekreačních zařízení Havířov, 736 01  Havířov-Podlesí, 

Těšínská 1296/2a, IČO: 00306754, ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu 

uložit odboru právních služeb vyhotovit dodatek zřizovací listiny příspěvkové 

organizace Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov,  

736 01  Havířov-Podlesí, Těšínská 1296/2a, IČO: 00306754, s účinností  

od 1. 7. 2018 v souladu s tímto usnesením 
 

 

4650/88RM/2018 - Předání majetku k hospodaření příspěvkové organizaci ZŠ M. Kudeříkové 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e     

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit předání majetku k hospodaření dle § 27 odst. 2 písm. e) zákona  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů, a to:  

1. technické zhodnocení budovy školy – rozšíření strukturované kabeláže 

v celkové účetní hodnotě 73.713,00 Kč příspěvkové organizaci Základní 

škola Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, IČO: 62331248 

2. úplné znění přílohy č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní 

škola Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, IČO: 62331248  

ve znění přílohy č. 1 tohoto materiálu 

uložit vyhotovit odboru právních služeb dodatek zřizovací listiny příspěvkové 

organizaci Základní škola Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná 

v souladu s tímto usnesením 

 

 

4651/88RM/2018 - Návrh úprav rozpočtu IV. na rok 2018 – rozpočtová opatření č. 51. – 71.__ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

  

rozpočtová opatření č. 68., 69., 70. a 71., dle důvodové zprávy 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova 

vzít na vědomí rozpočtové opatření č. 68., 69., 70. a 71., dle důvodové zprávy 

schválit 

a) rozpočtová opatření č. 51. – 67., dle důvodové zprávy 

b) na základě rozpočtových opatření č. 48. – 71. tyto nové závazné ukazatele  

rozpočtu města Havířova na rok 2018: 
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I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4) 2 221 912,99 tis. Kč 

z toho: tř. 1 - daňové příjmy 1 059 643,72 tis. Kč 

 

tř. 2 - nedaňové příjmy 27 393,75 tis. Kč 

 

tř. 3 - kapitálové příjmy 8 540,94 tis. Kč 

 

tř. 4 - přijaté transfery 1 126 334,58 tis. Kč 

    II. Výdaje celkem (a> + b>) 2 421 948,87 tis. Kč 

a) výdaje organizačních jednotek MMH 2 011 902,47 tis. Kč 

z toho: odbor životního prostředí 1 063,77 tis. Kč 

 

odbor školství a kultury 20 392,54 tis. Kč 

 

odbor územního rozvoje 476 358,24 tis. Kč 

 

odbor organizační 255 282,89 tis. Kč 

 

odbor sociálních věcí 8 965,85 tis. Kč 

 

odbor komunálních služeb 296 230,62 tis. Kč 

 

Městská policie Havířov 91 212,75 tis. Kč 

 

ekonomický odbor 837 854,16 tis. Kč 

 

odbor kancelář primátora 24 541,65 tis. Kč 

b) příspěvky organizacím 410 046,40 tis. Kč 

z toho: MŠ Balzacova 1 959,80 tis. Kč 

 

MŠ "U kamarádů" (Čelakovského) 1 083,33 tis. Kč 

 

MŠ ČSA 1 055,36 tis. Kč 

 

MŠ E. Holuba 1 073,20 tis. Kč 

 

MŠ Horymírova 1 062,60 tis. Kč 

 

MŠ Lípová 1 455,80 tis. Kč 

 

MŠ Mládí 1 223,08 tis. Kč 

 

MŠ Moravská 1 953,00 tis. Kč 

 

MŠ Okružní 1 142,67 tis. Kč 

 

MŠ Petřvaldská 2 699,10 tis. Kč 

 

MŠ Přímá 1 164,41 tis. Kč 

 

MŠ Puškinova 1 090,20 tis. Kč 

 

MŠ Radniční 1 939,00 tis. Kč 

 

MŠ Resslova 0,00 tis. Kč 

 

MŠ Sukova 874,00 tis. Kč 

 

MŠ Švabinského 855,59 tis. Kč 

 

MŠ U Jeslí 1 085,41 tis. Kč 

 

MŠ U Stromovky 1 148,78 tis. Kč 

 

MŠ U Topolů 703,50 tis. Kč 

 

ZŠ 1. Máje 4 057,17 tis. Kč 

 

ZŠ F. Hrubína 5 023,75 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Frýdecká 3 495,74 tis. Kč 

 

ZŠ Gen. Svobody 4 053,97 tis. Kč 

 

ZŠ Gorkého 4 036,02 tis. Kč 

 

ZŠ Jarošova 3 393,45 tis. Kč 

 

ZŠ K. Světlé 5 965,85 tis. Kč 

 

ZŠ Kpt. Jasioka 5 760,85 tis. Kč 

 

ZŠ M. Kudeříkové 4 367,92 tis. Kč 

 

ZŠ M. Pujmanové        3 952,48 tis. Kč 
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ZŠ Mládežnická 7 587,99 tis. Kč 

 

ZŠ Moravská 8 748,57 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Na Nábřeží 9 907,07 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Selská 1 565,82 tis. Kč 

 

ZŠ Školní 3 303,91 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Zelená 1 066,08 tis. Kč 

 

ZŠ Žákovská 6 967,61 tis. Kč 

 

ASTERIX - středisko volného času Havířov 3 089,30 tis. Kč 

 

Domov seniorů Havířov 58 139,00 tis. Kč 

 

Městská knihovna Havířov 23 170,00 tis. Kč 

 

Městské kulturní středisko Havířov 40 731,24 tis. Kč 

 

SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových 

sociálních služeb Havířov 
20 866,45 tis. Kč 

 

Sociální služby města Havířova 56 596,00 tis. Kč 

 

Správa sportovních a rekreačních zařízení 

Havířov 35 131,33 tis. Kč 

 

Ostatní dotace a dary 65 500,00 tis. Kč 

    III. Financování celkem +200 035,88 tis. Kč 

z toho: dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 0,00 tis. Kč 

 

splátky jistin úvěrů -105 000,00 tis. Kč 

 

změna stavu na bankovních účtech +305 035,88 tis. Kč 

 

 

4652/88RM/2018 - Závěrečný účet města Havířova za rok 2017 a účetní závěrka města  

Havířova sestavená k 31. 12. 2017___________________________________ 

 

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 2017 v rozsahu příloh č. 1 - 23, 31,  

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. 2017,  

v rozsahu příloh č. 24 – 30 

uložit 

1. vedoucí ekonomického odboru MRA, s.r.o. realizovat převod daně z příjmů  

právnických osob z hospodářské činnosti (MRA, s.r.o.) za rok 2017 ve výši 

22.297.260,00 Kč na ZBÚ města, 

   Z: jednatelé  

MRA, s.r.o. 

   T: 28. 6. 2018 
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2. vedoucí ekonomického odboru MRA, s.r.o. realizovat převod doplatku záloh  

na hospodářském výsledku z hospodářské činnosti (MRA, s.r.o.) za rok 2017 

po zdanění ve výši 7.855.038,51Kč na ZBÚ města, 

   Z: jednatelé  

MRA, s.r.o. 

   T: 28. 6. 2018 

3. vystavit protokol o schválení účetní závěrky města Havířova sestavené  

k 31. 12. 2017. 

   Z: vedoucí EO 

   T: 28. 6. 2018 

pověřit 

Bc. Josefa Bělicu, náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku, 

podpisem protokolu o schválení účetní závěrky města Havířova sestavené  

k 31. 12. 2017 

 

 

4653/88RM/2018 - Harmonogram přípravy návrhu rozpočtu města Havířova na rok 2019___ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

harmonogram přípravy a zpracování „Návrhu rozpočtu města Havířova na rok 

2019“ a „Návrhu rozpočtu hospodářské činnosti města Havířova na rok 2019“, 

který je přílohou předkládaného materiálu. 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí harmonogram přípravy  

a zpracování „Návrhu rozpočtu města Havířova na rok 2019“ a „Návrhu 

rozpočtu hospodářské činnosti města Havířova na rok 2019“, který je přílohou 

předkládaného materiálu. 

 

 

4654/88RM/2018 - Návrh změn ve složení pracovní skupiny pro řešení problematiky  

Městské hromadné dopravy v Havířově______________________________  

 

Rada města Havířova 

 

o d v o l á v á  

 

z pracovní skupiny pro řešení problematiky MHD  Havířov 

- p. Ing. Zdeny Mayerové, za odbor komunálních služeb MMH 

- p. Adama Vaculíka, za ČSAD Havířov a.s.  

- p. Ing. Dalibora Vu, za ČSAD Havířov a.s.   

- p. Michala Podloučky, za spolek „Efektivní doprava pro Havířov a okolí“  

s účinností od 15. 6. 2018 
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j m e n u j e 

 

členy pracovní skupiny pro řešení problematiky MHD Havířov 

 

- p. Ing. Gerarda Krupu, za odbor odboru komunálních služeb předsedou  

pracovní skupiny  

- p. Petra Lukašíka, za spolek „Efektivní doprava pro Havířov a okolí“  

členem pracovní skupiny  

- p. Michala Podloučku, za ČSAD Havířov členem pracovní skupiny  

MHD Havířov 

s účinností od 15. 6. 2018 

 

p o t v r z u j e 

 

členství z pracovní skupiny pro řešení problematiky MHD Havířov takto: 

 

- p. Eva Radová, za Radu města Havířova – člen pracovní skupiny  

- p. Naďa Czechová, za odbor komunálních služeb MMH – člen pracovní  

skupiny  

- p. Ing. Jakub Vyvial, ředitel divize osobní dopravy ČSAD Havířov – člen  

pracovní skupiny za dopravce             

 

 

4655/88RM/2018 - Aktualizace č. 1 plánu financování obnovy kanalizací dle zákona  

o vodovodech a kanalizacích_______________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

informaci o problematice zpracování aktualizace č. 1 plánu financování obnovy 

kanalizací dle zákona o vodovodech a kanalizacích uvedené v příloze   

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit aktualizaci č. 1 plánu financování obnovy kanalizací dle zákona  

o vodovodech a kanalizacích ve znění dle návrhu uvedeném v příloze  

pověřit primátorku města Havířova podpisem aktualizace č. 1 plánu 

financování obnovy kanalizací dle zákona o vodovodech a kanalizacích  

ve znění dle návrhu uvedeném v příloze  
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4656/88RM/2018 - ZPŘ/192/OKS/18 - „Dodávka domácích kompostérů a kontejnerů na textil  

a oděvy pro občany města Havířova“ – vyloučení původně vybraného 

dodavatele a nové rozhodnutí o výběru_______________________________  

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

informaci společnosti SDO Technika s. r. o. se žádostí o vyřazení její nabídky 

z veřejné zakázky  ZPŘ/192/OKS/18 - „Dodávka domácích kompostérů  

a kontejnerů na textil a oděvy pro občany města Havířova“ ve znění přílohy č. 1 

r o z h o d l a  
 

1. o vyloučení společnosti SDO Technika s. r. o., se sídlem 742 42  Šenov  

u Nového Jičína, Jaselská 451, IČ: 29446619, neboť jako vybraný dodavatel 

neuzavřel smlouvu na veřejnou zakázku ZPŘ/192/OKS/17 - „Dodávka 

domácích kompostérů a kontejnerů na textil a oděvy pro občany města 

Havířova“ 

 

2. o výběru dodavatele MEVA-Ostrava, s. r. o., se sídlem 702 00  Ostrava,  

Slovenská 1083/1, IČ: 64088707, který se v zadávacím řízení 

ZPŘ/192/OKS/18 - „Dodávka domácích kompostérů a kontejnerů na textil  

a oděvy pro občany města Havířova“ umístil na základě původního 

hodnocení na druhém místě, jak vyplývá z přílohy č. 2 

 

3. o uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky ZPŘ/192/OKS/17  

- „Dodávka domácích kompostérů a kontejnerů na textil a oděvy pro občany 

města Havířova“ s dodavatelem MEVA-Ostrava, s. r. o., se sídlem  

702 00  Ostrava, Slovenská 1083/1, IČ: 64088707, s cenou 3.685.500 Kč  

bez DPH (4.459.455 Kč včetně DPH) v případě splnění podmínek účasti 

vybraného dodavatele předložením všech dokladů dle ust. § 122 odst. 3 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon“), a po marném uplynutí lhůty k podání námitek 

proti rozhodnutí o vyloučení a o výběru 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem smlouvy 

  

u k l á d á 

 

1. odeslat oznámení o vyloučení původně vybranému dodavateli  

Z: vedoucí OKS 

T: do 18. 6. 2018 

 

2. odeslat nově vybranému dodavateli výzvu k předložení dokladů dle ust.  

§ 122 odst. 3 zákona  

Z: vedoucí OKS 

T: do 18. 6. 2018 
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3. odeslat oznámení o výběru    

Z: vedoucí OKS 

T: po splnění  

podmínek účasti nově 

vybraného dodavatele 

předložením všech  

dokladů  

dle § 122 odst. 3 

zákona 

 

4. předložit smlouvu k podpisu    

Z: vedoucí OKS 

T: po marném  

uplynutí lhůty 

k podání námitek 

proti rozhodnutí  

o vyloučení  

a o výběru 

 

  

4657/88RM/2018 - Tarifní podmínky MHD Havířov od 1.7.2018 (rozšíření bezplatné  

přepravy)_______________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

  

tarifní podmínky MHD Havířov od 1.7.2018 za podmínky souhlasu 

Zastupitelstva města Havířova s navýšením výdajové části rozpočtu OJ 8,  

§ 2292 pol. 5193 o 3 600 000  Kč pro financování zvýšené ztráty z provozu 

Městské hromadné dopravy Havířov v r. 2018, vyvolané schválením bezplatné 

přepravy od 1.7.2018 pro kategorie cestujících: 

- cestující do 18 let 

- cestující nad 65 let věku 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova 

schválit navýšení výdajové části rozpočtu OJ 8, § 2292 pol. 5193  

o 3 600 000 Kč pro financování zvýšené ztráty z provozu Městské hromadné 

dopravy Havířov v r. 2018 

uložit zapracování do rozpočtových úprav navýšení výdajové části rozpočtu  

OJ 8 o 3 600 000 Kč 

          Z: vedoucí EO 

          T: 09/2018 
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4658/88RM/2018 - Prodloužení trasy linky č. 410 Městské hromadné dopravy Havířov______ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

  

prodloužení trasy linky č. 410 od 1.8.2018 v rozsahu dle důvodové zprávy  

za podmínky souhlasu Zastupitelstva města Havířova s navýšením výdajové 

části rozpočtu OJ 8, § 2292 pol. 5193 o 126 000 Kč pro financování zvýšené 

ztráty z provozu Městské hromadné dopravy Havířov v r. 2018, vyvolané 

zvýšením výkonů v tomto přepravním systému 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova 

schválit navýšení výdajové části rozpočtu OJ 8, § 2292 pol. 5193 o 126 000 Kč 

pro financování zvýšené ztráty z provozu Městské hromadné dopravy Havířov 

uložit zapracování do rozpočtových úprav navýšení výdajové části rozpočtu  

OJ 8 o 126 000 Kč 

          Z: vedoucí EO 

          T: 09/2018 

 

  

4659/88RM/2018 - Návrh tarifních opatření Koordinátora ODIS s.r.o. v souvislosti  

se zavedením slev v příměstské autobusové a železniční dopravě_________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e  n a  v ě d o m í  

 

informaci společnosti KODIS o návrhu tarifních opatření v souvislosti 

s připravovaným zavedením slev jízdného pro vybrané kategorie cestujících 

podle Výměru MF ČR č. 02/2018 a konstatuje, že rozpočet města Havířova  

na r. 2018 neumožňuje krytí zvýšené ztráty dopravců v případě realizace 

nařízených slev na území města Havířova 

 

u k l á d á 

 

předat informaci o stanovisku společnosti KODIS s.r.o. 

                                                                                                          Z: vedoucí OKS 

                                                                                                      T: 15. 6. 2018 
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4660/88RM/2018 - Vyjádření statutárního města Havířova k opakovanému veřejnému  

projednání návrhu Územního plánu Šenov___________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

vyjádření statutárního města Havířova k opakovanému veřejnému projednání 

návrhu Územního plánu Šenov v rozsahu přílohy 

 

p o v ě ř u j e 

 

primátorku statutárního města Havířova Mgr. Janu Feberovou podpisem 

vyjádření statutárního města Havířova k opakovanému veřejnému projednání 

návrhu Územního plánu Šenov 

 

u k l á d á 

 

odboru územního rozvoje Magistrátu města Havířova zajistit vypravení 

vyjádření statutárního města Havířova pořizovateli Územního plánu Šenov,  

tj. Městský úřad Šenov, Odbor výstavby a životního prostředí  

       

Z: vedoucí OÚR  

T:  22.06.2018 

 

 

4661/88RM/2018 - „Hokejbalové hřiště v areálu ZŠ M. Pujmanové“ (stavba č. 17036)  

- zahájení 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 na stavební  

práce „Hokejbalové hřiště v areálu ZŠ M. Pujmanové“ (stavba č. 17036) 

 

2. následné veřejné zakázky (opce):  ne  

    rozdělení veřejné zakázky na části:  ne 

 

3. dílčí plnění (fakturace):   ano (měsíční) 

    poskytnutí zálohy:    ne 

    čerpání dotace:    ne 

    přenesená daňová povinnost:   ne 

 

4. varianty nabídky:     ne 

 

5. dobu realizace veřejné zakázky:  

předpokládané zahájení: druhá polovina srpna 2018  

termín ukončení:  nejpozději do 100 kalendářních dnů ode dne  

     účinnosti smlouvy 
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6. kritérium hodnocení:  nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH 

      (váha 100%) 

 

7. základní způsobilost dodavatele  

- v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání  

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů - čestné prohlášení ne 

starší 3 měsíce přede dnem podání nabídky 

 

8. profesní způsobilost:  

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence dodavatele, pokud  

je v nich zapsán, ne starší 3 měsíce přede dnem podání nabídky 

- doklad o oprávnění k podnikání dodavatele v rozsahu odpovídajícímu  

předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění 

vyžadují  

 

9. ekonomickou kvalifikaci: 

- čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou  

zakázku 

 

10. technickou kvalifikaci:  

- seznam stavebních prací jako předmět veřejné zakázky, poskytnutých  

za posledních 5 let před dnem podání nabídky včetně osvědčení 

objednavatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších 

stavebních prací v seznamu uvedených, přičemž dodavatel splní danou 

kvalifikaci, pokud prokáže poskytnutí min. 2 zakázek, jejichž předmětem 

byla výstavba hokejbalového hřiště, popřípadě sportoviště nebo hřiště, 

obdobného charakteru jako hokejbalové hřiště s asfaltovým nebo 

betonovým povrchem o ploše min 1000 m
2
 v minimální hodnotě 

2.000.000,00 Kč bez DPH / tyto stavební práce na 1 zakázce. 

 

- seznam osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky, v tomto  

složení: 

a) stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího, z nichž vždy alespoň jeden  

musí vykonávat odborné vedení provádění stavby, 

b) osoba ověřující výsledky zeměměřických činností (touto osobou může  

být i stavbyvedoucí nebo zástupce stavbyvedoucího) 

 

- osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci stavbyvedoucího a zástupce  

stavbyvedoucího: 

a) osvědčení o autorizaci nebo o registraci usazené či hostující osoby  

v oboru pozemní stavby,  

b) vykonávání funkce stavbyvedoucího u minimálně 1 dokončené  

zakázky, přičemž předmětem byla výstavba hokejbalového hřiště, 

popřípadě sportoviště nebo hřiště, obdobného charakteru jako 

hokejbalové hřiště s asfaltovým nebo betonovým povrchem o ploše min 

1000 m
2
 v minimální hodnotě 2.000.000 Kč bez DPH / tyto stavební 

práce na 1 zakázce, 
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- osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osoby ověřující výsledky  

zeměměřických činností: 

úřední oprávnění podle ust. § 13 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 200/1994 

Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících  

s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů  

 

11.  další podmínky: 

- složení peněžité kauce v hodnotě 50.000,00 Kč za účelem zajištění splnění  

povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení 

- předložení před podpisem smlouvy pojistné smlouvy nebo pojistného  

certifikátu o pojištění odpovědnosti za škodu s pojistným plněním 

v minimální výši 2.000.000,00 Kč  

- záruka 60 měsíců 

 

12.  způsob realizace zadávacího řízení: 

- listinnou formou  

 

13. složení komise dle Přílohy č. 1 

14. odeslání výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace dodavatelům  

uvedeným v Příloze č. 2 

 

p o v ě ř u j e  

 

Ing. Karla Šlachtu, náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem 

dokumentů týkajících se předmětného zadávacího řízení 

 

u k l á d á  

 

předložit k podpisu výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou 

zakázku malého rozsahu „Hokejbalové hřiště v areálu ZŠ M. Pujmanové“ 

(stavba č. 17036) 

Z: vedoucí OÚR 

T: 7/2018 

 

 

4662/88RM/2018 - „Areál volného času – 1. etapa“ (stavba č. 3026) - zahájení 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 na stavební  

práce „Areál volného času – 1. etapa“ (stavba č. 3026) 

 

2. následné veřejné zakázky (opce):  ne  

    rozdělení veřejné zakázky na části:  ne 

3. dílčí plnění (fakturace):   ano (měsíční) 

    poskytnutí zálohy:    ne 

    čerpání dotace:    ne 

    přenesená daňová povinnost:   ne 
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4. varianty nabídky:      ne 

 

5. dobu realizace veřejné zakázky:  

předpokládané zahájení: druhá polovina srpna 2018  

termín ukončení:  nejpozději do 120 kalendářních dnů ode dne  

 účinnosti smlouvy 

 

6. kritérium hodnocení:  nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH 

      (váha 100%) 

 

7. základní způsobilost dodavatele  

- v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání  

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů - čestné prohlášení ne 

starší 3 měsíce přede dnem podání nabídky 

 

8. profesní způsobilost:  

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence dodavatele, pokud  

je v nich zapsán, ne starší 3 měsíce přede dnem podání nabídky 

- doklad o oprávnění k podnikání dodavatele v rozsahu odpovídajícímu  

předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění 

vyžadují  

 

9. ekonomickou kvalifikaci: 

- čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou  

zakázku 

10. technickou kvalifikaci:  

- seznam stavebních prací jako předmět veřejné zakázky, poskytnutých  

za posledních 5 let před dnem podání nabídky včetně osvědčení 

objednavatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších 

stavebních prací v seznamu uvedených, přičemž dodavatel splní danou 

kvalifikaci, pokud prokáže poskytnutí min. 2 zakázek, jejichž předmětem 

byla výstavba sportovního areálu, jehož součástí bylo dětské hřiště, fitness 

zóna a veřejné osvětlení v minimální hodnotě 3.000.000 Kč bez DPH / tyto 

stavební práce na 1 zakázce. 

 

-  seznam osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky, v tomto  

složení: 

a) stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího, z nichž vždy alespoň jeden  

musí vykonávat odborné vedení provádění stavby, 

b) osoba ověřující výsledky zeměměřických činností (touto osobou může  

být i stavbyvedoucí nebo zástupce stavbyvedoucího) 

 

- osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci stavbyvedoucího a zástupce  

stavbyvedoucího: 

a)  osvědčení o autorizaci nebo o registraci usazené či hostující osoby  

v oboru pozemní stavby,  

b) vykonávání funkce stavbyvedoucího u minimálně 1 dokončené  

zakázky, přičemž předmětem byla výstavba sportovního areálu, jehož 

součástí bylo dětské hřiště a fitness zóna v minimální hodnotě  

2.000.000 Kč bez DPH / tyto stavební práce na 1 zakázce, 
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- osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osoby ověřující výsledky  

zeměměřických činností: 

úřední oprávnění podle ust. § 13 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 200/1994 

Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících  

s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů  

 

11.  další podmínky: 

- složení peněžité kauce v hodnotě 50.000,00 Kč za účelem zajištění splnění  

povinností    

vyplývajících z účasti v zadávacím řízení 

- předložení před podpisem smlouvy pojistné smlouvy nebo pojistného  

certifikátu o pojištění odpovědnosti za škodu s pojistným plněním 

v minimální výši 2.000.000,00 Kč  

- záruka 60 měsíců 

12.  způsob realizace zadávacího řízení: 

- listinnou formou  

 

13. složení komise dle Přílohy č. 1 

 

14. odeslání výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace dodavatelům 

uvedeným v Příloze č. 2 

 

p o v ě ř u j e  

 

Ing. Karla Šlachtu, náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem 

dokumentů týkajících se předmětného zadávacího řízení 

 

u k l á d á  

 

předložit k podpisu výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou 

zakázku malého rozsahu „Areál volného času – 1. etapa“ (stavba č. 3026) 

              

Z: vedoucí OÚR 

T: 7/2018 

 

 

4663/88RM/2018 - Souhlas s poskytnutím údajů člence Zastupitelstva města Havířova  

v souvislosti s platovými poměry ředitelů vybraných příspěvkových 

organizací města_________________________________________________    

 

Rada města Havířova  

 

o d k l á d á  

 

rozhodnutí o poskytnutí údajů člence Zastupitelstva města Havířova týkajících 

se platových poměrů ředitelů příspěvkových organizací města za období  

I. čtvrtletí 2017 a I. čtvrtletí 2018 

 

  



 
 

USNESENÍ 

z 88. schůze Rady města Havířova 

konané dne 13.06.2018 

54 

p o v ě ř u j e 

 

náměstkyni primátorky pro sociální rozvoj podpisem odpovědi adresované 

člence Zastupitelstva města Havířova 

                                                                                                                Z: OSV, OŠK 

                                                                                                                T: 30. červen 2018 
 

u k l á d á 

 

posoudit požadavek členky ZMH ve vztahu k nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob  

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů  

a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) 
 
Z: ved. OŠK, OSV  

a OPS 
T: příští RMH 

 

 

4664/88RM/2018 - Návrh zajištění rekondičně-ozdravných pobytů a rekondičních pobytů  

v roce 2019______________________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

 s c h v a l u j e 

 

1. rekondičně-ozdravné pobyty osob se zdravotním postižením a osamělých  

seniorů  

    - podmínky účasti a organizační zajištění dle přílohy č. 1  

      s plánovaným rozpočtem ………………… 1 350 000,00 Kč 

2. rekondiční pobyty seniorů  

    - podmínky účasti a organizační zajištění dle přílohy č. 1 

      s plánovaným rozpočtem ………………….   450 000,00 Kč 

 

u k l á d á  

 

1. zajistit realizaci rekondičně-ozdravných pobytů osob se zdravotním  

postižením a osamělých seniorů      

Z: vedoucí OSV,  

ředitelka SANTÉ  

T: duben až říjen  

2019 

 

2. zajistit realizaci rekondičních pobytů seniorů      

Z: vedoucí OSV  

T: květen až říjen  

2019 
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3. zajistit informovanost veřejnosti o konání rekondičně-ozdravných pobytů  

osob se zdravotním postižením, osamělých seniorů a rekondičních pobytů 

seniorů  

Z: vedoucí OSV 

T: od února 2019 

 

 

4665/88RM/2018 - VZ/271/OSV/18 - „Pořízení automobilů pro Sociální služby města  

Havířova – nové vyhlášení“ – rozhodnutí o výběru nabídky a zrušení částí 

veřejné zakázky__________________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

r u š í 

 

část 1 (vozidlo k přepravě za klientem) a část 2 (vozidlo k přepravě seniorů a 

imobilních občanů) veřejné zakázky malého rozsahu VZ/271/OSV/18 - 

„Pořízení automobilů pro Sociální služby města Havířova – nové vyhlášení“, 

neboť na tyto části veřejné zakázky nebyla podána žádná nabídka  

 

r o z h o d l a  
 

o výběru nabídky na část 3 (vozidlo s přestavbou) veřejné zakázky malého 

rozsahu VZ/271/OSV/18 - „Pořízení automobilů pro Sociální služby města 

Havířova – nové vyhlášení“ od společnosti Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., 

odštěpný závod Auto Heller Ostrava, Cihelní 3160/49b, 702 00 Ostrava  

– Moravská Ostrava, IČO: 47124652, za nabídkovou cenu 589 947 Kč bez 

DPH (713 836 Kč vč. DPH), s termínem dodání do 31.10.2018 s technickou 

specifikací uvedenou v příloze č. 1 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstkyni primátorky pro sociální rozvoj podpisem oznámení o zrušení části  

1 a 2, o výběru nabídky na část 3 a smlouvy na část 3 veřejné zakázky malého 

rozsahu VZ/271/OSV/18 - „Pořízení automobilů pro Sociální služby města 

Havířova - nové vyhlášení“  

 

u k l á d á 

 

předložit k podpisu oznámení o zrušení části 1 a 2, o výběru nabídky na část  

3 a smlouvu na část 3 veřejné zakázky malého rozsahu VZ/271/OSV/18 

- „Pořízení automobilů pro Sociální služby města Havířova – nové vyhlášení“  

 

        Z: vedoucí OSV 

        T: červen 2018 
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4666/88RM/2018 - Změny v povodňové komisi________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

o d v o l á v á 

 

paní Ing. Zdenu Mayerovou z Povodňové komise města Havířova k  13.6.2018 

 

j m e n u j e  

 

pana Ing. Gerarda Krupu členem Povodňové komise města Havířova  

k  14.6.2018 

 

 

4667/88RM/2018 - Souhlas s podáním žádosti o dotaci__________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

podání žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města Sociální služby města 

Havířova, Přemyslova 1618/12, Havířov – Podlesí (IČ 60 33 75 83) na projekt 

„Minimalizace zdravotních a psychosociálních rizik souvisejících s užíváním 

návykových látek a ochrana veřejného zdraví " z rozpočtu Moravskoslezského 

kraje v rámci Programu na podporu financování běžných výdajů souvisejících 

s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje 

na rok 2018 

Z: ředitel SSmH 

           T: červen 2018 

 

 

4668/88RM/2018 - Udělení dodatečného souhlasu s podáním žádosti o dotaci z nadačního  

fondu TEPLO NA DLANI_________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s o u h l a s í 

 

s udělením dodatečného souhlasu s podáním žádosti o příspěvek z nadačního 

fondu TEPLO NA DLANI 

          Z: ředitelka Santé 

          T: ihned  
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4669/88RM/2018 - Vyřazení dlouhodobého majetku z majetku města_____________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

v souladu se Zásadami hospodaření s majetkem města vyřazení dlouhodobého 

majetku v pořizovací ceně vyšší než 40 tis. Kč/ks ve správě organizační 

jednotky č. 06 – organizační odbor – plynový kotel 150 litrů, rok pořízení 1999, 

pořizovací cena 134 078,00 Kč 

Z: vedoucí  

organizačního  

odboru 

T: 30. 6. 2018 

 

  

4670/88RM/2018 - Výpověď Smlouvy o poskytování služeb webhostingu a internetových  

služeb uzavřené s firmou eABM, s.r.o._______________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. výpověď Smlouvy o poskytování služeb webhostingu a internetových služeb  

uzavřené s firmou eABM, s.r.o. po převzetí nových webových stránek  

od firmy QCM, s.r.o. 

 

2. souběh služeb k poskytování webových stránek s firmami eABM, s.r.o.  

a QCM, s.r.o. po dobu tří měsíců výpovědní lhůty od vypovězení Smlouvy  

o poskytování služeb webhostingu a internetových služeb firmě eABM, s.r.o. 

  

u k l á d á         

   
vedoucí odboru ORG vypovědět smlouvu o poskytování služeb webhostingu  

a internetových služeb s firmou eABM, s.r.o. v měsíci říjnu 2018 

 

  

4671/88RM/2018 - VZ/225/ORG/18 - Nákup PC, PC komponent, příslušenství a síťových  

prvků 2018 – rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení___________________ 

 

Rada města Havířova 

 

r u š í 

 

zadávací řízení VZ/225/ORG/18 – „Nákup PC, PC komponent, příslušenství  

a síťových prvků 2018“ z důvodu nepřesného vymezení předmětu veřejné 

zakázky 
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u k l á d á 

 

předložit k podpisu oznámení o zrušení zadávacího řízení VZ/225/ORG/18  

– „Nákup PC, PC komponent, příslušenství a síťových prvků 2018“  

 

Z: vedoucí ORG 

T: 30.6.2018 

 

 

4672/88RM/2018 - Zánik funkce přísedící Okresního soudu v Karviné – Irena Michalová____ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí žádost o ukončení činnosti 

přísedícího Okresního soudu v Karviné paní Ireny Michalové, trvale bytem 

…………………………………………, a zánik její funkce ke dni 25.09.2018 

 

 

4673/88RM/2018 - ZPŘ/79/OÚR/18 - „Snižování spotřeby energie MŠ Petřvaldská“  

- rozhodnutí o výběru a o uzavření smlouvy___________________________  

 

Rada města Havířova 

 

r o z h o d l a  
 

1. o výběru dodavatele BDSTAV MORAVA s.r.o., se sídlem  

739 36  Bruzovice č.p. 88, IČO: 26807947, který předložil ekonomicky 

nejvýhodnější nabídku v zadávacím řízení ZPŘ/79/OÚR/18 - „Snižování 

spotřeby energie MŠ Petřvaldská“, jak vyplývá z přílohy č. 2 

 

2. o uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky ZPŘ/79/OÚR/18  

– „Snižování spotřeby energie MŠ Petřvaldská“ s dodavatelem BDSTAV 

MORAVA s.r.o., se sídlem 739 36  Bruzovice č.p. 88, IČO: 26807947,  

s cenou 18.929.480,00 Kč včetně DPH (15.644.198,29 Kč bez DPH) 

v případě splnění podmínek účasti vybraného dodavatele předložením všech 

dokladů dle ust. § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a po marném 

uplynutí lhůty k podání námitek proti rozhodnutí o výběru 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem smlouvy  

 

u k l á d á 

 

1. odeslat vybranému dodavateli výzvu k předložení dokladů dle ust. § 122  

odst. 3 zákona  

          Z: vedoucí OPS 

T: do 18.06.2018 
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2. odeslat oznámení o výběru    

Z: vedoucí OPS 

T: po splnění  

podmínek účasti 

vybraného dodavatele 

předložením všech  

dokladů dle § 122  

odst. 3 zákona 

 

3. předložit smlouvu k podpisu    

Z: vedoucí OÚR 

T: po marném  

uplynutí lhůty 

k podání námitek 

proti rozhodnutí  

o výběru 

 

 

4674/88RM/2018 - ZPŘ/190/OÚR/18 - „Chodník MK Selská“ - rozhodnutí o výběru  

a o uzavření smlouvy______________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

r o z h o d l a  
 

1. o výběru dodavatele EUROVIA CS, a.s., se sídlem 110 00  Praha 1, Nové  

Město, Národní 138/10, IČO: 45274924, který jako jediný podal nabídku, 

s nabídkovou cenou 10.887.393,28 Kč včetně DPH (8.997.845,69 Kč  

bez DPH) a splnil podmínky účasti v zadávacím řízení ZPŘ/190/OÚR/18  

- „Chodník MK Selská“, jak vyplývá z přílohy č. 1 

2. o uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky ZPŘ/190/OÚR/18  

– „Chodník MK Selská“ s dodavatelem EUROVIA CS, a.s., se sídlem  

110 00  Praha 1, Nové Město, Národní 138/10, IČO: 45274924, s cenou 

10.887.393,28 Kč včetně DPH (8.997.845,69 Kč bez DPH) v případě splnění 

podmínek účasti vybraného dodavatele předložením všech dokladů dle ust.  

§ 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a po marném uplynutí lhůty k podání 

námitek proti rozhodnutí o výběru 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem smlouvy  

 

u k l á d á 

 

1. odeslat vybranému dodavateli výzvu k předložení dokladů dle ust. § 122  

odst. 3 zákona  

Z: vedoucí OPS 

T: do 18.06.2018 
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2. odeslat oznámení o výběru    

Z: vedoucí OPS 

T: po splnění  

podmínek účasti  

vybraného dodavatele 

předložením všech  

dokladů dle § 122  

odst. 3 zákona 

 

3. předložit smlouvu k podpisu    

Z: vedoucí OÚR 

T: po marném  

uplynutí lhůty 

k podání námitek 

proti rozhodnutí  

o výběru 

 

 

4675/88RM/2018 - ZPŘ/224/OÚR/18 - „Multigenerační sportovně-relaxační areál  

ul. Lázeňská“ -  zrušení zadávacího řízení a zahájení nového zadávacího 

řízení___________________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

r u š í 

 

zadávací ZPŘ/224/OÚR/18 -  „Multigenerační sportovně-relaxační areál  

ul. Lázeňská“ v souladu s ust. § 127 odst. 1 zákona č. 137/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť nebyla podána žádná 

nabídka a proto po uplynutí lhůty pro podání nabídek není v zadávacím řízení 

žádný účastník zadávacího řízení 

s c h v a l u j e 

 

1. zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce 

   „Multigenerační sportovně-relaxační areál ul. Lázeňská - nové zadávací  

řízení“ (stavba č. 17017) 

 

2. následné veřejné zakázky (opce):  ne  

    rozdělení veřejné zakázky na části:  ne 

 

3. dílčí plnění (fakturace):   ano (měsíční) 

    poskytnutí zálohy:    ne 

    čerpání dotace:    ne 

    přenesená daňová povinnost:   ne 

 

4. druh zadávacího řízení:  zjednodušené podlimitní řízení  

 

5. zadávací lhůtu:    120 dnů 

 

6. výši požadované jistoty:   350.000 Kč  
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7. varianty nabídky:    ne 

 

8. dobu realizace veřejné zakázky:  

předpokládané zahájení: konec srpna 2018 (účinnost smlouvy) 

termín ukončení:  nejpozději do 120 kalendářních dnů ode dne  

     účinnosti smlouvy (zveřejnění smlouvy  

v registru smluv) 

  

9. kritérium hodnocení:  nejnižší nabídková cena v Kč včetně DPH 

      (váha 100%) 

 

10. základní způsobilost dodavatele v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona  

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon“), doklady dle ust. § 75 zákona  

 

11. profesní způsobilost:  

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence dodavatele,  

pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje 

- doklad o oprávnění k podnikání dodavatele v rozsahu odpovídajícímu  

předmětu veřejné zakázky, a to „Provádění staveb, jejich změn  

a odstraňování“ a „Výkon zeměměřických činností“ 

 

12. technickou kvalifikaci:  

- seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením  

zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí  

a dokončení nejvýznamnějších stavebních prací v seznamu uvedených, 

přičemž dodavatel splní danou kvalifikaci, pokud prokáže poskytnutí min.: 

a) 3 zakázek, přičemž předmětem každé byla výstavba nového  

multifunkčního hřiště v minimální hodnotě 7.000.000 Kč bez DPH / tyto 

stavební práce na 1 zakázce  

b) 2 zakázek, přičemž předmětem každé byla výstavba nového skateparku  

s povrchem z hlazeného betonu v minimální hodnotě 3.000.000 Kč  

bez DPH / tyto stavební práce na 1 zakázce (poskytnutí stavebních prací 

požadovaných v písm. a) a b) je možno prokázat i společně stejnou 

zakázkou) 

 

-  seznam osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky, v tomto  

složení: 

a) stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího, z nichž vždy alespoň jeden  

musí vykonávat odborné vedení provádění stavby 

b) osoba ověřující výsledky zeměměřických činností (touto osobou může  

být i stavbyvedoucí nebo zástupce stavbyvedoucího) 

 

- osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci stavbyvedoucího a zástupce  

stavbyvedoucího: 

a) osvědčení o autorizaci nebo o registraci usazené či hostující osoby  

v oboru pozemní stavby 

b) vykonávání odborného vedení stavby u minimálně 2 dokončených  

zakázek, přičemž předmětem každé byla výstavba nového 

multifunkčního hřiště v minimální hodnotě 7.000.000 Kč bez DPH / tyto 

stavební práce na 1 zakázce 
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- osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osoby ověřující výsledky  

zeměměřických činností, a to úřední oprávnění podle ust. § 13 odst. 1 

písm. a) a c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění 

některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších 

předpisů  

 

13.  podmínky zadávacího řízení:      

- předložení seznamu poddodavatelů dle ust. § 105 odst. 1 písm. b) zákona  

v nabídce 

- jako podmínku uzavření smlouvy dle ust. § 104 písm. a) zákona  

předložení: 

a) dokladů dle ust. § 75 zákona prokazujících základní způsobilost  

poddodavatelů dodavatele v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona  

b) výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence  

poddodavatelů dodavatele, pokud jiný právní předpis zápis do takové 

evidence vyžaduje 

c) dokladu o oprávnění k podnikání poddodavatelů dodavatele v rozsahu  

odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, na jakém se bude 

poddodavatel podílet, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění 

vyžadují 

d) pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu s pojistným plněním  

v minimální výši 10.000.000 Kč a s maximální spoluúčastí 50.000 Kč 

e) informace o tom, zda je vybraný dodavatel malý či střední podnik, jak je  

uvedeno v doporučení Komise 2003/361/ES 

 

14.  podmínky realizace:      

- záruka za jakost celého díla 60 měsíců 

- předložení bankovní záruky k zajištění plnění povinností dodavatele  

v záruční době ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH nejpozději v den 

doručení písemné výzvy dodavatele zadavateli k převzetí dokončeného díla 

 

15. složení komise dle Přílohy č. 2 

 

16. odeslání výzvy k podání nabídky dodavatelům uvedeným v Příloze č. 3 

 

p o v ě ř u j e  

 

1. u zadávacího řízení „Multigenerační sportovně-relaxační areál ul. Lázeňská  

– nové zadávací řízení“ komisi otevíráním obálek, hodnocením nabídek, 

posouzením nabídky či nabídek, zda splňují podmínky účasti v zadávacím 

řízení, a posouzením splnění podmínek účasti vybraného dodavatele po 

předložení dokladů podle ust. § 122 zákona 

 

2. náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem dokumentů  

týkajících se zadávacího řízení „Multigenerační sportovně-relaxační areál  

ul. Lázeňská - nové zadávací řízení“ 
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4676/88RM/2018 - Návrh programu 26. zasedání Zastupitelstva města Havířova, 25.06.2018__ 
 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 
 

předložený návrh programu 26. zasedání Zastupitelstva města Havířova,  

které se bude konat dne 25. června 2018 od 13:00 hod. v Kulturním domě 

RADOST, dle upravené přílohy  

 

 

4677/88RM/2018 – Žádost o prominutí nájmu v SD Reneta______________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

výpůjčku Společenského domu Reneta dne 23.9.2018 Tanečnímu klubu  

Flodur-Floduráček, z,s, na konání 3. ročníku taneční soutěže ve společenském 

tanci „O pohár primátorky  města Havířova“ s tím, že Taneční klub  

Flodur-Floduráček, z.s.  uhradí náklady za služby spojené s užíváním  

Společenského domu Reneta 

 

 

  

 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ v. r.                 Ing. Karel ŠLACHTA v. r. 

primátorka města Havířova                  náměstek primátorky  

          pro hospodářský rozvoj 

 



STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV        

Rada města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 

 

 
NAŠE Č. j.:            MMH/56 632/2018 

  

VYŘIZUJE:   Lucie Wilčková v. r. 

TEL.: 596 803 228 

FAX: 596 811 143 

E-MAIL: wilckova.lucie@havirov-city.cz 
  

DATUM: 02.07.2018 

 

 

 

 

 

U S N E S E N Í 
z 89. schůze Rady města Havířova 

konané dne 27.06.2018  

 

v zasedací místnosti Rady města Havířova  

na Magistrátu města Havířova 

ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město 

ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE  
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P Ř E H L E D   U S N E S E N Í 
z 89. schůze Rady města Havířova, konané dne 27.06.2018 

 

4681/89RM/2018 - Zvolení ověřovatele 89. schůze RMH, konané dne 27.06.2018 

 

4682/89RM/2018 - Zpráva o ověření zápisu z 88. schůze RMH, konané dne 13.06.2018  

 
4683/89RM/2018 - Schválení pořadu 89. schůze RMH, konané dne 27.06.2018 

 

4684/89RM/2018 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 

 

4685/89RM/2018 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání  

dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů 

 

4686/89RM/2018 - Projekt Zvyšování kompetencí zaměstnanců prostřednictvím vzdělávání  

– zajištění občerstvení 

 

4687/89RM/2018 - Změna Zásad pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům  

v majetku města Havířova  

 

4688/89RM/2018 - Přidělení 3 konkrétních obecních bytů v rámci sociálního programu  

Prevence bezdomovectví v Havířově realizovaného Armádou spásy  

v České republice, z.s.      

 

4689/89RM/2018 - Udělení výjimky ze Zásad pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným  

bytům v majetku města Havířova a mimořádné přidělení obecního bytu  

- Elzbieta Maria Makovská 

 

4690/89RM/2018 - Mimořádná přidělení obecních bytů 

 

4691/89RM/2018 - Přidělení konkrétních obecních bytů 

 

4692/89RM/2018 - Přidělení jiných konkrétních obecních bytů  

 

4693/89RM/2018 - Přidělení jiného konkrétního obecního bytu v domě na ul. Tesařská 321/1  

v Havířově-Městě - Zlata Buchtová 

 

4694/89RM/2018 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů  

 

4695/89RM/2018 - Uzavření nových nájemních smluv k obecním bytům  

 

4696/89RM/2018 - Petice – žádost občanů o přehodnocení záměru koupě pozemku  

parc. č. 1952/4 v k.ú. Dolní Suchá pro výstavbu hřiště                     

 

4697/89RM/2018 - Nabídka na odkoupení pozemků, k.ú. Dolní Suchá 

 

4698/89RM/2018 - Výpůjčka části pozemku parc. č. 4601, k.ú. Havířov-město   

 

4699/89RM/2018 - Ukončení výpůjčky pozemku parc.č. 4041, k.ú. Havířov-město dohodou 

 

4700/89RM/2018 - Zřízení pozemkových služebností  
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4701/89RM/2018 - Zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch společnosti UPC  

Česká republika, s.r.o. 

 

4702/89RM/2018 - Záměry pronájmu částí nemovitých věcí  

 

4703/89RM/2018 - Ukončení nájmu části nemovitých věcí dohodou a záměr pronájmu části  

nemovité věci 

 

4704/89RM/2018 - Žádost o snížení nájemného 

 

4705/89RM/2018 - Sumarizace přesunů mezi paragrafy a položkami provedených za období  

leden až květen 2018 

 

4706/89RM/2018 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova  

 

4707/89RM/2018 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací  

MŠ Lípová Havířov 

 

4708/89RM/2018 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací  

ZŠ a MŠ Frýdecká, Havířov 

 

4709/89RM/2018 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací  

ZŠ a MŠ Na Nábřeží Havířov 

 

4710/89RM/2018 - Udělení souhlasu se zapojením příspěvkové organizace ZŠ Žákovská  

Havířov do realizace projektu v roli Partnera bez finančního příspěvku 

 

4711/89RM/2018 - Souhlas zřizovatele k pronájmu části nemovité věci příspěvkovou  

organizací ZŠ Moravská Havířov 

 

4712/89RM/2018 - Souhlas zřizovatele k výpůjčce částí nemovitých věcí příspěvkovou  

organizací ZŠ M. Kudeříkové Havířov 

 

4713/89RM/2018 - Souhlas zřizovatele k pronájmu části nemovité věci příspěvkovou  

organizací ZŠ Gen. Svobody Havířov  
 

4714/89RM/2018 - Žádost příspěvkové organizace o souhlas s převodem finančních  

prostředků z rezervního fondu do fondu investic a s pořízením investičního 

movitého majetku - ZŠ Gen. Svobody Havířov 

 

4715/89RM/2018 - Žádost o souhlas s převodem finančních prostředků z rezervního fondu  

do fondu investic a pořízením investičního movitého majetku  

– ZŠ Školní Havířov 

 

4716/89RM/2018 - Žádost příspěvkové organizace o souhlas s pořízením investičního  

movitého majetku – ZŠ Gorkého Havířov 

 

4717/89RM/2018 - Souhlas zřizovatele k vyřazení investičního majetku příspěvkovou  

organizací ZŠ Mládežnická Havířov 
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4718/89RM/2018 - Udělení souhlasu s přijetím grantu příspěvkovou organizací  

ZŠ Mládežnická Havířov  

 

4719/89RM/2018 - Udělení souhlasu s přijetím daru příspěvkovou organizaci zřízenou  

statutárním městem Havířov  

 

4720/89RM/2018 - Jmenování členů konkurzní komise pro konkurzní řízení na pracovní  

místo ředitele MŠ Přímá Havířov 

 

4721/89RM/2018 - Souhlas s umístěním pamětní desky bývalého ředitele ZŠ Kapitána Jasioka  

Havířov v budově školy 

 

4722/89RM/2018 - Stanovení platu řediteli ZŠ 1. máje Havířov, ZŠ Jarošova Havířov 

 

4723/89RM/2018 - Evropský týden mobility a Evropský den bez aut 2018 v Havířově 

 

4724/89RM/2018 - Podání občanů – žádost o revokaci rozhodnutí Rady města Havířova  

(jmenování na pracovní místo ředitele ZŠ M. Pujmanové Havířov) 

 

4725/89RM/2018 - VZ/270/OÚR/18 – „Parkoviště u kostela sv. Anny, Havířov - Město“  

(číslo stavby 17018) – o výběru nejvhodnější nabídky 

 
4726/89RM/2018 - „Rozšíření hřbitova v Havířově – Šumbarku, vč. smuteční síně“  

(číslo stavby 11020) – uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo  

č. 746/OSRM/2016 

 
4727/89RM/2018 - Stavba č. 18020 „Parkoviště za bytovým věžovým domem“ - zahájení  

zadávacího řízení 

 

4728/89RM/2018 - VZ/223/OÚR/18 – „Jímání srážkových vod na MFK v Prostřední Suché“  

(č. stavby 17035) – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 

 
4729/89RM/2018 – Petice za opravu a celoroční údržbu komunikace na pozemcích  

parc.č. 554, 552/2, 551/4 v k.ú. Dolní Datyně dle čl. 18 Listiny základních 

práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním 

 

4730/89RM/2018 - Potvrzení o výkonu činností ve veřejném zájmu 

 

4731/89RM/2018 - Udělení souhlasu k projektu Prsten Svaté Kláry, o.p.s. - sociální bydlení 

v Havířově 

 

4732/89RM/2018 - „Pořízení dvou automobilů pro Sociální služby města Havířova“ - zahájení  

zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 

 

4733/89RM/2018 - Souhlas s poskytnutím údajů člence Zastupitelstva města Havířova  

v souvislosti s platovými poměry ředitelů vybraných příspěvkových 

organizací města 

 

4734/89RM/2018 - Žádost Dětského domova a Školní jídelny, Havířov-Podlesí,  

Čelakovského 1, příspěvková organizace, o poskytnutí bezplatného 

pronájmu 
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4735/89RM/2018 - Souhlas zřizovatele s vyřazením a likvidací neupotřebitelného  

(nepoužitelného) investičního majetku Domova seniorů Havířov,  

příspěvkové organizace 

 

4736/89RM/2018 - Souhlas zřizovatele s pořízením dlouhodobého majetku a s použitím fondu  

investic Domova seniorů Havířov, příspěvková organizace 

 

4737/89RM/2018 - Veřejná zakázka  VZ/Inv/1/DsH/18 – „Elektrická pečovatelská lůžka 

pro středisko Luna“ (identifikátor na profilu zadavatele P18V00000001)  

– informace o výběru nejvhodnější nabídky 

 
4738/89RM/2018 - Realizace Havířovských slavností statutárního města Havířova konaných  

ve dnech 7. – 8. 9. 2018 

 

4739/89RM/2018 - Soudní řízení ve věci pohledávek města vzniklých na úseku veřejného  

osvětlení a elektroměrových rozvaděčů                             

 
4740/89RM/2018 - Dohoda o výlučném užívání části prostor v budově Zámku Havířov 

 

4741/89RM/2018 – Změna platu ředitelce příspěvkové organizace SANTÉ – Centrum  
ambulantních a pobytových služeb      
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U S N E S E N Í 
z 89. schůze Rady města Havířova, konané dne 27.06.2018 

 

4681/89RM/2018 - Zvolení ověřovatele 89. schůze RMH, konané dne 27.06.2018____________ 

 

Rada města Havířova 

 

v o l í 

 

jako ověřovatelku zápisu o průběhu 89. schůze Rady města Havířova,  

konané dne 27.06.2018 

paní Ivetu KOČÍ PALKOVSKOU  

 

 

4682/89RM/2018 - Zpráva o ověření zápisu z 88. schůze RMH, konané dne 13.06.2018_______  

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zprávu ověřovatelů zápisu z 88. schůze Rady města Havířova, která se konala 

13.06.2018. 

 

 

4683/89RM/2018 - Schválení pořadu 89. schůze RMH, konané dne 27.06.2018______________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložený pořad 89. schůze Rady města Havířova, konané dne 27.06.2018  

dle přílohy. 

 

 

4684/89RM/2018 - 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 níže uvedeným bytovým jednotkám. V případě, že nájemní smlouva 

nebude uzavřena se žadatelem uvedeným na pořadovém místě č. 1, bude 

nájemní smlouva uzavřena s dalším žadatelem dle níže uvedeného pořadí:  

 

a) Byt č. 14 o velikosti 1+1  na ulici Antala Staška 1088/5 , Havířov - Město,  

pořadí žadatelů: 1. ………………, 2.  ………………, 3. ……………… 

 

b) Byt č. 17 o velikosti 1+2 na ulici Mánesova 997/50, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů: 1. ………………, 2.  ………………, 3. ……………… 
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c) Byt č. 9 o velikosti 1+2 na ulici Uzavřená 1014/13, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů: 1. ………………, 2.  ………………, 3. ………………  

 

d) Byt č. 27 o velikosti 1+2 na ulici Kubelíkova 1316/10, Havířov - Podlesí, 

pořadí žadatelů: 1. ………………, 2.  ………………, 3. ………………  

 

e) Byt č. 28 o velikosti 1+3 na ulici A.S.Puškina 907/7, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů: 1. ………………, 2.  ………………, 3. ………………  

 

f) Byt č. 13 o velikosti 1+3 na ulici Akátová 459/3 , Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů: 1. ………………, 2.  ………………, 3. ………………  

 

g) Byt č. 3 o velikosti 0+1 na ulici A. S. Puškina  906/6, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů: 1. ………………, 2.  ……………… 

 

h) Byt č. 11 o velikosti 1+2 na ulici Na Nábřeží 762/129, Havířov - Město,  

 pořadí žadatelů: 1. ………………, 2.  ………………, 3. ……………… 

 

i) Byt č. 22 o velikosti 1+2 na ulici Marie Pujmanové 1122/24,  

Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů: 1. ………………, 2.  ………………, 3. ……………… 

 

j) Byt č. 2 o velikosti 1+3  na ulici A.S.Puškina 906/6, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů: 1. ………………, 2.  ………………, 3. ……………… 

 

k) Byt č. 18 o velikosti 1+3 na ulici Marie Pujmanové 1121/22,  

Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů:  1. ……………… 

 

l) Byt č. 17 o velikosti 1+3  na ulici Jedlová 495/6, Havířov - Šumbark  

pořadí žadatelů: 1. ……………… 

 

p o v ě ř u j e 

 

společnost Městská realitní agentura, s.r.o., k uzavření nájemních smluv s výše 

uvedenými žadateli v uvedeném pořadí za předpokladu splnění podmínek 

záměru pronájmu 

Z: vedoucí  

ekonomického 

odboru  

MRA, s.r.o. 

T: 15. 7. 2018 
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4685/89RM/2018 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání  

dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e  n a  v ě d o m í 

 

informativní zprávu o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací 

z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů ke dni 20. 06. 2018 dle příloh 

 

 

4686/89RM/2018 - Projekt Zvyšování kompetencí zaměstnanců prostřednictvím vzdělávání  

– zajištění občerstvení_____________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e   

 

výjimku z čl. III, bodu 2. Zásad zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

statutárním městem Havířov zn. ZS/28/RMH/2016 pro veřejnou zakázku 

malého rozsahu „Projekt Zvyšování kompetencí zaměstnanců prostřednictvím 

vzdělávání – zajištění občerstvení“, na základě které bude předmětná veřejná 

zakázka malého rozsahu zadána přímo společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o., 

K Zámečku 243/2, 736 01  Havířov-Město, IČO: 253 85 534, za částku 130,-Kč 

včetně DPH (107,44 Kč bez DPH)/1 osoba na období od 01. 07. 2018  

do 30. 11. 2018 

 

     

4687/89RM/2018 - Změna Zásad pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům  

v majetku města Havířova_________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

změnu Zásad pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku 

města Havířova  ze dne 11.09.2013, ve znění Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 ve znění 

přílohy č. 2 s účinností od 01.07.2018 

 

     

4688/89RM/2018 - Přidělení 3 konkrétních obecních bytů v rámci sociálního programu  

Prevence bezdomovectví v Havířově realizovaného Armádou spásy  

v České republice, z.s._____________________________________________      

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

přidělení 3 konkrétních obecních bytů, tzn. bytu: 

  

- č. 33 o vel. 0+1 v domě na ul. Jedlová 495/6 v Havířově-Šumbarku, 
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- č. 19 o vel. 1+3 v domě na ul. Nákupní 421/10 v Havířově-Šumbarku, 

- č. 30 o vel. 1+3 v domě na ul. Jedlová 495/6 v Havířově-Šumbarku, 

 

Armádě spásy v České republice, z.s., IČO: 40613411, se sídlem  

Petržílkova 2565/23, Praha- Stodůlky, za účelem jejich využití v rámci 

sociálního programu Prevence bezdomovectví v Havířově realizovaného 

Armádou spásy v ČR a za podmínek Smlouvy o spolupráci uzavřené mezi 

statutárním městem Havířov a Armádou spásy v České republice, z.s.,  

č.j. 883/OSV/2015 s tím, že: 

- nájemní smlouvy budou k předmětným bytům se jmenovanou organizací  

uzavírány v souladu se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným 

bytům v majetku města Havířova ze dne 11.09.2013, ve znění Dodatku č.1, č.2 

a č.3  s výjimkou povinnosti úhrady jistot 

- souhlas s podnájmem konkrétního obecního bytu vydá Městská realitní  

agentura, s.r.o. 

 

     

4689/89RM/2018 - Udělení výjimky ze Zásad pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným  

bytům v majetku města Havířova a mimořádné přidělení obecního bytu  

- Elzbieta Maria Makovská________________________________________ 

 

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 Elzbietu Marii 

Makovskou, státního příslušníka Polské republiky, bytem  

…………………………………………  

 

- mimořádné přidělení dvoupokojového obecního bytu se smluvním nájemným  

ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období 

v lokalitě Havířov-Šumbark paní Elzbietě Marii Makovské, bytem  

…………………………………………  

pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se jmenovanou uzavřena v souladu 

se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku 

města Havířova ze dne 11.09.2013, ve znění Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3            

 

n e s c h v a l u j e 

  

mimořádné přidělení dvoupokojového obecního bytu se smluvním nájemným 

ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období 

v lokalitě Havířov-Podlesí paní   Elzbietě Marii Makovské, bytem  

…………………………………………         
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4690/89RM/2018 - Mimořádná přidělení obecních bytů_________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. 

- 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 MUDr. Juliánu 

Ilčišin Vaľovou, státního příslušníka Slovenské republiky, t.b.  

………………………………………… a Petera Ilčišina, státního příslušníka 

Slovenské republiky, t.b. …………………………………………  

 

- mimořádné přidělení třípokojového nebo čtyřpokojového obecního bytu  

se smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města 

pro příslušné období situovaného od 2. poschodí výše v lokalitě  

Havířov-Město nebo Havířov-Podlesí manž. MUDr. Juliáně Ilčišin Vaľové, 

t.b. ………………………………………… a Peteru Ilčišinovi,  

t.b. ………………………………………… pod podmínkou, že nájemní 

smlouva bude se jmenovanými uzavřena v souladu se Zásadami pro uzavírání 

nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova ze dne 

11.09.2013, ve  znění Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3        

 

2. 

mimořádné přidělení třípokojového obecního bytu se smluvním nájemným  

ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období 

v lokalitě Havířov-Šumbark (I. nebo II. etapa) p. Michaele Hodické,  

t.b. ………………………………………… pod podmínkou, že nájemní 

smlouva bude se jmenovanou uzavřena v souladu se  Zásadami pro uzavírání 

nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova ze dne 

11.09.2013, ve znění Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3        

 

     

4691/89RM/2018 - Přidělení konkrétních obecních bytů_________________________________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. přidělení konkrétního obecního bytu, ……………………… se smluvním  

nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné 

období v domě …………………………………………  

manž. Romanu Chrenkovi a Aleně Chrenkové,  

t.b. ………………………………………… pod podmínkou, že: 
- před uzavřením nájemní smlouvy jmenovaní předloží doklad o způsobu  
řešení pohledávek vůči městu Havířov  

- nájemní smlouva bude s manž. Romanem Chrenkem a Alenou Chrenkovou   
uzavřena v souladu se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv  
k uvolněným bytům v majetku města Havířova ze   dne 11.09.2013,  
ve znění Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 s tím, že nájemné bude hrazeno měsíčně  
a úhrada stanovené jistoty provedena splátkami ve výši 500,00 Kč/měsíc        



 
 

USNESENÍ 

z 89. schůze Rady města Havířova 

konané dne 27.06.2018 

11 

n e s c h v a l u j e  
 
2. přidělení konkrétního obecního bytu, ……………………… se smluvním  

nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné 

období v domě ………………………………………… p. Marku Bulavovi, 

t.b. …………………………………………  

 
s c h v a l u j e  
 
přidělení dvoupokojového nebo třípokojového obecního bytu se smluvním 
nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné 
období v lokalitě Havířov-Šumbark p. Marku Bulavovi,  
t.b. ………………………………………… pod podmínkou, že nájemní 

smlouva bude se jmenovaným uzavřena v souladu se  Zásadami pro uzavírání 

nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova ze dne 

11.09.2013, ve znění Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3       

 

     

4692/89RM/2018 - Přidělení jiných konkrétních obecních bytů___________________________  

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. přidělení jiného konkrétního obecního bytu, …………………………  

se smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města 
pro příslušné období v domě …………………………………………  
v Havířově-Městě p. Tomáši Laurenčíkovi,  
t.b. ………………………………………… pod podmínkou, že nájemní 
smlouva bude se jmenovaným uzavřena v souladu se Zásadami pro uzavírání 
nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova ze dne 
11.09.2013, ve znění Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3        

 
2. přidělení jiného konkrétního obecního bytu, ………………………  

se smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města 
pro příslušné období v domě …………………………………………  
p. Haně Špatenkové, t.b. …………………………………………  
pod podmínkou, že: 
- před uzavřením nájemní smlouvy jmenovaná předloží doklad o způsobu  
řešení pohledávek vůči městu Havířov 

- nájemní smlouva bude s p. H. Špatenkovou uzavřena v souladu  
se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku 
města Havířova ze dne 11.09.2013, ve znění Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3        

 
3. přidělení jiného konkrétního obecního bytu, ………………………… 

se smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města 
pro příslušné období v domě …………………………………………  
p. Markétě Nowakové, t.b. …………………………………………  
pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se jmenovanou uzavřena 
v souladu se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům 
v majetku města Havířova ze dne 11.09.2013, ve znění Dodatku č. 1, č. 2  
a č. 3        
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4693/89RM/2018 - Přidělení jiného konkrétního obecního bytu v domě na ul. Tesařská 321/1  

v Havířově-Městě - Zlata Buchtová__________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

přidělení jiného konkrétního obecního bytu, tzn. ……………………… v domě 

na ul. Tesařská 321/1 v Havířově-Městě  p. Zlatě Buchtové,  

t.b. ………………………………………… pod podmínkou, že nájemní 

smlouva bude se jmenovanou uzavřena v souladu se  Zásadami pro uzavírání 

nájemních smluv k uvolněným bytům v domě na ul. Tesařská 321/1 

v Havířově-Městě ze dne 21.12.2016      

 

    

4694/89RM/2018 - 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. Kláry Vlachové, trvale bytem ………………, 

………………… k nájemní smlouvě o nájmu bytu ……………… v domě na 

……………………………………………, jehož nájemkyní je její matka  

p. Naděžda Vlachová pod podmínkou, že před uzavřením Dohody o vzniku 

společného nájmu bytu - přistoupení ke smlouvě obě jmenované předloží 

doklad o způsobu řešení pohledávek vůči městu Havířov  

 

2. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský  

zákoník, přistoupení p. Oldřišky Ledvoňové, trvale bytem  

……………………………………… k nájemní smlouvě o nájmu bytu  

…………………… v domě ……………………………………………, jehož 

nájemkyní je její matka p. Jiřina Fukalová  

 

3. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský  

zákoník, přistoupení p. Daniely Nowakové, trvale bytem …………………, 

……………………k nájemní smlouvě o nájmu bytu ……………… v domě 

……………………………………………, jehož nájemkyní je její matka  

p. Irena Nowaková  

 

4. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský  

zákoník, přistoupení p. Dominiky Oczadlé, trvale bytem ……………………, 

Havířov-Šumbark k nájemní smlouvě o nájmu bytu ……………… v domě  

……………………………………………, jehož nájemcem je  

p. Vojtěch Leger  
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4695/89RM/2018 - 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 …………………  

se smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města 

pro příslušné období v domě …………………………………………… 

s manž. Šárkou Pulkovou a Štefanem Pulkou, t.b. …………………,  

…………………… pod podmínkou, že:  

- před uzavřením nájemní smlouvy jmenovaní předloží doklad o způsobu  

řešení pohledávek vůči městu Havířov  

- nájemní smlouva bude s manž. Šárkou Pulkovou a Štefanem Pulkou  

uzavřena v souladu se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv 

k uvolněným bytům v majetku města Havířova ze dne 11.09.2013, ve znění 

Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3   

 

2. uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu ………………se smluvním  

nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné 

období v domě ……………………………………………  

s p. Peterem Novákem, t.b. ……………………………………  

pod podmínkou, že: 

- před uzavřením nájemní smlouvy jmenovaný předloží doklad o způsobu  

řešení pohledávek vůči městu Havířov 

- nájemní smlouva bude s p. Peterem Novákem uzavřena v souladu  

se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku 

města Havířova ze dne 11.09.2013, ve znění Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3   

 

3. uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu …………………  

se smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města 

pro příslušné období v domě …………………………………………  

s p. Libuší Nitrovou, t.b. …………………………………… pod podmínkou, 

že nájemní smlouva bude se jmenovanou uzavřena v souladu se  Zásadami 

pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města 

Havířova ze dne 11.09.2013, ve znění Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 s tím,  

že nájemné bude hrazeno měsíčně a stanovena jistota uhrazena splátkami  

ve výši 500,00 Kč/měsíc   

 

n e s c h v a l u j e 

 

uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu ……………… se smluvním 

nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné 

období v domě ………………………………………………  

s p. Simonou Belkovou, t.b. ……………………………………………    

 

s c h v a l u j e 

 

uzavření krátkodobé nájemní smlouvy k obecnímu bytu …………………  

se smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města  

pro příslušné období v domě ……………………………………  
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s p. Simonou Belkovou, t.b. ……………………………………………  

pod podmínkou, že před jejím uzavřením jmenovaná u MRA, s.r.o. uzavře 

dohodu o uznání dluhů s příslibem zaplacení   

 

  

4696/89RM/2018 - Petice – žádost občanů o přehodnocení záměru koupě pozemku  

parc. č. 1952/4 v k.ú. Dolní Suchá pro výstavbu hřiště__________________                     

 

Rada města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

petici občanů části města Havířov-Dolní Suchá, ze dne 11. 6. 2018, proti 

záměru města koupit pozemek parc. č. 1952/4, k.ú. Dolní Suchá od společnosti 

Asental Land, s.r.o. a proti výstavbě tenisových kurtů, hřiště, parkoviště  

a občerstvení na tomto pozemku   

 

s c h v a l u j e 

 

text odpovědi na petici dle přílohy č. 2 materiálu 

 

p o v ě ř u j e   

 

primátorku města Havířova podpisem odpovědi na petici 

 

  

4697/89RM/2018 - Nabídka na odkoupení pozemků, k.ú. Dolní Suchá_____________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova neschválit odkoupení pozemků v katastrálním 

území Dolní Suchá, a to pozemků: 

parc.č. 465/2, zahrada o výměře 421 m
2
 

parc.č. 463, ostatní plocha o výměře 402 m
2
 

parc.č. 464, zahrada o výměře 115 m
2
 

parc.č. 1930, zahrada o výměře 518 m
2
 

parc.č. 1915, orná půda o výměře 1826 m
2
 

parc.č. 1916, ost. plocha o výměře 573 m
2
 

parc.č. 1918/1, zahrada o výměře 344 m
2
 

parc.č. 1918/2, zahrada o výměře 169 m
2
 

parc.č. 1919, ost.plocha o výměře 530 m
2
 

parc.č. 1920/1, zahrada o výměře 1330 m
2
 

parc.č. 1920/2, zahrada o výměře 159 m
2 

od vlastníka: společnosti Asental Land, s.r.o., se sídlem Ostrava-Moravská 

Ostrava, Gregorova 2582/3,  IČO: 27769143 za kupní cenu 340,00 Kč/m
2
  

až 350,00 Kč/m
2
, tj. celkem ve výši 2.226.070,00 Kč + výše DPH platné ke dni 

povinnosti přiznat daň 
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4698/89RM/2018 - Výpůjčka části pozemku parc. č. 4601, k.ú. Havířov-město______________   

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e  

 

výpůjčku části pozemku parc. č. 4601 ostatní plocha, ostatní komunikace,  

k.ú. Havířov-město v majetku města, v rozsahu 456 m
2
,  pro účely zpevnění 

části komunikace, která slouží také jako přístup k nemovitosti ……………… 

na parc. č. …………………………, ve vlastnictví vypůjčitele – paní  

Dagmar Tomaszkové, bytem …………………………………………… s tím,  

že vypůjčitel a spoluinvestoři provedou zpevnění komunikace na vlastní 

náklady a nebudou uplatňovat vůči městu žádnou náhradu za vloženou 

investici, přičemž výpůjčka pozemku pro účely výstavby bude sjednána  

na dobu dvou let od podpisu smlouvy                      

  

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  

 

Z: vedoucí EO 

T:  31. 10. 2018  

 

 

4699/89RM/2018 - Ukončení výpůjčky pozemku parc.č. 4041, k.ú. Havířov-město dohodou___ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e     

 

ukončení výpůjčky pozemku parc.č.  4041 o výměře 653 m
2
,  

k.ú. Havířov-město, se spolkem Naše místo z.s., se sídlem Havířov-Město, 

Kolmá 644/3, IČO: 02666162, a to dohodou k 31.07.2018  

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem dohody  

o ukončení smlouvy o výpůjčce č. 190/OSRM/2016 

Z: vedoucí EO 

T:  31.07.2018  

 

 

4700/89RM/2018 - Zřízení pozemkových služebností___________________________________  

 

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. 2647,  

k.ú. Prostřední Suchá za účelem umístění sjezdu za jednorázovou úhradu  
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ve výši 3.000,00 Kč + DPH, (o výměře 7 m
2
) dle GP č. 3115-6/2018 ze dne 

18.05.2018 ve prospěch  pozemku parc.č. 1442, k.ú. Prostřední Suchá, jehož 

součástí je budova č.p. 1091, jimž ke dni zřízení pozemkové služebnosti je 

vlastník Eva Petrovská, bytem ………………………………………………, 

na dobu neurčitou 

 

2. zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům v majetku města a to parc. 

č. 1796/11, 1996/1, 1996/6, 2645/1, 2645/20, 2645/88, k.ú. Prostřední Suchá 

za účelem umístění  vodovodní přípojky za jednorázovou úhradu ve výši 

4.125,00 Kč + DPH, (o výměře 33 m
2
) dle GP č. 3051-3c/2017 ze dne 

11.05.2017 ve prospěch  pozemku parc.č. 1794/2, k.ú. Prostřední Suchá, 

jehož součástí je budova č.p. 1441, jimiž ke dni zřízení pozemkové 

služebnosti jsou vlastníky  Radek Štros a Alžběta Štrosová, oba bytem 

…………………………………………, na dobu neurčitou 

 

3. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc. 

č. 2734/1, k.ú. Dolní Suchá za účelem umístění  plynovodní  přípojky za 

jednorázovou úhradu ve výši 10.000,00 Kč + DPH, (o výměře 8 m
2
) dle GP 

č. 1333-10/2018 ze dne 22.02.2018 ve prospěch  pozemku parc.č. 2414/2, 

k.ú. Prostřední Suchá, jehož součástí je stavba občanského vybavení   

č.p. 309, jimž ke dni zřízení pozemkové služebnosti je vlastník obchodní 

firma REFOTAL s.r.o., se sídlem: Prachatická 309/31, Dolní Suchá,  

735 64 Havířov, IČO: 253 67 395, na dobu neurčitou 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv  

o zřízení pozemkové služebnosti  

Z: vedoucí EO 

T: 31.10. 2018 

 

 

4701/89RM/2018 - Zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch společnosti UPC  

Česká republika, s.r.o._____________________________________________ 

 

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. 3748/1, 3751/8, k.ú. Havířov - město spočívající ve zřízení, umístění, 

provozování komunikačního vedení veřejné komunikační sítě, vstupování  

na služebné pozemky při provádění oprav, úprav, revizí a údržby 

komunikačního vedení, včetně jeho součástí a příslušenství za jednorázovou 

úhradu 10.000,00 Kč + DPH, o výměře 21,47 m
2
 dle GP č. 2175-658/2017  

ze dne 13.12.2017, na dobu neurčitou ve prospěch oprávněné společnosti UPC 

Česká republika, s.r.o., se sídlem: Praha 4 – Nusle, Závišova 502/5,  

PSČ 140 00, IČO: 005 62 262  
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p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  

o zřízení služebnosti inženýrské sítě 

Z: vedoucí EO 

T: 31.10.2018 

 

  

4702/89RM/2018 - 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 7,87 m
2
 v suterénu  

obytného domu ul. Slovanská 1223/7, Havířov-Město, p. Renátě Záchenské, 

jako sklad pro vlastní potřebu 

 

2. záměr pronájmu části střechy budovy na Národní tř. 1541/14a,  

Havířov-Město, k umístění reklamního panelu 3x1 m, spol. Ježek atelier 

architects s.r.o., IČO: 04304942 

 

3. záměr prodloužení pronájmu části nemovité věci - střechy a místnosti  

o výměře 6,40 m
2
 ve střešní nástavbě obytného domu ul. Mánesova 989/42, 

Havířov-Město, nájemci spol. Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,  

k umístění technologie mobilního operátora  

 

 

4703/89RM/2018 - Ukončení nájmu části nemovitých věcí dohodou a záměr pronájmu části  

nemovité věci____________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. ukončení nájmu části nemovité věci – místnosti o výměře 10,08 m
2
  

v suterénu obytného domu ul. Hornická 681/67, Havířov-Prostřední Suchá, 

nájemci p. Jiřímu Klimszovi, IČO: 47175788, dohodou k 30. 6. 2018
 

 

2. ukončení nájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání  

o celkové výměře 87,19 m
2 

v přízemí obytného domu na Dlouhé tř. 1101/79, 

Havířov-Podlesí, nájemci spol. Městská realitní agentura, s.r.o.,  

IČO: 64084744, dohodou k 31. 8. 2018 

 

3. záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání  

o celkové výměře 87,19 m
2 

v přízemí obytného domu na Dlouhé tř. 1101/79, 

Havířov-Podlesí, formou veřejné soutěže, za podmínek: 

1) Nájemné je stanoveno v minimální výši 500,00 Kč/m
2
/rok bez DPH.  

2) Doba nájmu: na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.  

3) Platba nájmu a záloh za služby měsíčně.  

4) Účel využití prostor není stanoven. 



 
 

USNESENÍ 

z 89. schůze Rady města Havířova 

konané dne 27.06.2018 

18 

4. ukončení nájmu prostoru o výměře 0,8 m
2
 nacházející se vpravo ve vstupním  

prostoru před halou (OP+pasy) v přízemí části C budovy č. p. 86,  

Svornosti 2, Havířov-Město, nájemci spol. Coca-Cola HBC Česko  

a Slovensko, s.r.o., IČO: 41189698, dohodou za podmínek: 

- ukončení nájmu k datu zveřejnění dohody o ukončení nájmu v Registru  

smluv   

- nápojový automat bude odvezen k 30. 6. 2018 

- nájemné bude účtováno do 30. 6. 2018 

 

5. ukončení nájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání  

o celkové výměře 14,56 m
2
 v přízemí obytného domu na ul.  

Marie Pujmanové 14, Havířov-Šumbark, spol. Aqua Solutions, s.r.o.,  

IČ: 29314828, dohodou k 31. 7. 2018 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem dohody  

o ukončení nájmu dle bodu 4. usnesení 

Z: vedoucí EO 

T: 31. 7. 2018 

 

 

4704/89RM/2018 - Žádost o snížení nájemného________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

snížení nájemného za pronájem části nemovité věci – prostoru sloužícího 

k podnikání o celkové výměře 169,22 m
2
 v přízemí budovy na ul. Jaroslava 

Seiferta 1483/8, Havířov-Město, nájemci spolku Armáda spásy v České 

republice, z. s., IČO: 40613411, z původní sazby nájemného ve výši  

228,00 Kč/m
2
/rok bez DPH na částku 500,- Kč měsíčně bez DPH od 1. 7. 2018 

 

 

4705/89RM/2018 - Sumarizace přesunů mezi paragrafy a položkami provedených za období  

leden až květen 2018______________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e  n a  v ě d o m í 

 

předložené sumarizace přesunů mezi paragrafy a položkami schváleného 

rozpočtu města Havířova, které byly realizované v období leden až květen 2018 

u organizačních jednotek, dle příloh předloženého materiálu 
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4706/89RM/2018 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e    

 

rozpočtové opatření č. 72., dle důvodové zprávy a příloh, 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí rozpočtové opatření č. 72.,  

dle důvodové zprávy a příloh. 

 

 

4707/89RM/2018 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací  

MŠ Lípová Havířov_______________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s o u h l a s í 

 

s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města Mateřská škola 

Havířov-Město Lípová 15 (IČO: 65890701) 

 

poskytovatel dotace:  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  

název operačního programu:  Výzkum, vývoj a vzdělávání 

název projektu:    Podpora vzdělávání v Mateřské škole  

Havířov-Město Lípová 15 II 

požadovaná výše dotace:  610 000 Kč 

spolufinancování:   bez spoluúčasti  

 

 

4708/89RM/2018 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací  

ZŠ a MŠ Frýdecká, Havířov________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s o u h l a s í 

 

s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města Základní škola  

a Mateřská škola Havířov – Bludovice Frýdecká, příspěvková organizace  

(IČO: 48805289) 

 

poskytovatel dotace:   Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

název operačního programu:  Výzkum, vývoj a vzdělávání  

název projektu:    Šablony II na ZŠ a MŠ Havířov – Bludovice  

Frýdecká 

požadovaná výše dotace:  1 829 843 Kč 

spolufinancování:   bez spoluúčasti  
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4709/89RM/2018 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací  

ZŠ a MŠ Na Nábřeží Havířov_______________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s o u h l a s í 

 

s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města Základní škola  

a Mateřská škola  Havířov-Město Na Nábřeží, příspěvková organizace  

(IČO: 48805271) 

 

poskytovatel dotace:   MŠMT ČR 

název operačního programu:  Výzva č. 02_18_063 a 02_18_064 Šablony II 

název projektu:    Zvyšování kvality školy 

požadovaná výše dotace:  1 980 000,- Kč 

spolufinancování:   bez spoluúčasti  

 

 

4710/89RM/2018 - Udělení souhlasu se zapojením příspěvkové organizace ZŠ Žákovská  

Havířov do realizace projektu v roli Partnera bez finančního příspěvku___ 

 

Rada města Havířova 

 

s o u h l a s í 

 

se zapojením příspěvkové organizace města Základní škola Havířov-Město 

Žákovská 1/1006 okres Karviná (IČO: 62331230) do realizace níže uvedeného 

projektu v roli Partnera bez finančního příspěvku 

 

poskytovatel dotace:  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

název programu:  Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

výzva:   Budování kapacit pro rozvoj škol II 

investiční priorita:          IP 1 – Omezování a prevence předčasného ukončování  

školní docházky a podpora rovného přístupu  

ke kvalitním programům předškolního rozvoje,  

k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání,  

                                       možnostem formálního a neformálního vzdělávání,  

které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání  

a odborné přípravy 

název projektu:      Školní parlament jako vzdělávací proces vedoucí  

k rozvoji kompetencí pro posilování demokratické  

kultury                                                        

žadatel projektu:            SYSTEMCONTROL s.r.o. 

spolufinancování:   bez spolufinancování   
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4711/89RM/2018 - Souhlas zřizovatele k pronájmu části nemovité věci příspěvkovou  

organizací ZŠ Moravská Havířov___________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci města Základní škole Havířov-Šumbark  

Moravská 29/497 okres Karviná, IČO: 70958131, zastoupené ředitelkou  

Mgr. Eliškou Tomíčkovou, pronájem části nemovité věci opakovaně na dobu 

určitou, která je v součtu delší než 12 měsíců v období 24 měsíců po sobě 

jdoucích a v rozsahu větším než 10 hodin týdně/1 nájemce subjektům  

dle přílohy č. 1 za podmínek: 

 

předmět nájmu:  

- užívání tělocvičen školy a jejich příslušenství pro tělovýchovnou činnost,  

- užívání učeben pro volnočasové aktivity a vzdělávací účely – volnočasové  

aktivity - kroužky a odpolední vyučování teorie k řízení motorových vozidel, 

 

doba nájmu: od 1. 9. do 30. 6. jednotlivého školního roku 

 

 

4712/89RM/2018 - Souhlas zřizovatele k výpůjčce částí nemovitých věcí příspěvkovou  

organizací ZŠ M. Kudeříkové Havířov_______________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

Základní škole Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková 

organizace, IČO: 62331248 výpůjčku částí nemovitých věcí zapsanému spolku 

NAŠE MONTESSA, z.s., se sídlem Havířov-Životice, K Přehradě 388/44,  

736 01, IČO: 05435404, za podmínek: 

 

předmět výpůjčky:  

jedna učebna ve stavbě na parcele č. 2074, k. ú. Havířov - město – dle přílohy  

č. 1 a č. 2  

 

účel výpůjčky:  

poskytnutí prostor k výuce dětí soukromé MONTESSORI ZÁKLADNÍ  

ŠKOLY ÚSMĚV 
 

výměra prostor:  
- učebna 60 m² 
- doba, na kterou se výpůjčka sjednává: od 1. 9. 2018 na dobu neurčitou,  

s dvouměsíční výpovědní lhůtou 
- úhrada prokazatelných nákladů spojených s užíváním předmětu výpůjčky  

(odběr elektřiny, tepla, vodného a stočného) 
- zajišťovat veškeré revize, opravu a údržbu, požární ochranu, dodržovat  

hygienické předpisy 
- s následným odstraněním závad vyplývajících ze závěrů revizí, kontrol  

a technických prohlídek vypůjčené části nemovité věci 
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4713/89RM/2018 - Souhlas zřizovatele k pronájmu části nemovité věci příspěvkovou  

organizací ZŠ Gen. Svobody Havířov________________________________  
 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci města Základní škole Havířov – Šumbark  

Gen. Svobody 16/284 okres Karviná IČO: 48805513 pronájem části nemovité 

věci opakovaně na dobu určitou, která je v součtu delší než 12 měsíců v období 

24 měsíců po sobě jdoucích níže uvedeným subjektům:  

 

1. KLUB PATHFINDER, Londýnská 30, Praha 2 120 00 oddíl 33 – Havířov 

IČO: 62939211, za podmínek: 

 

předmět nájmu:  

užívání tělocvičny školy a jejího příslušenství pro tělovýchovnou činnost                             

doba nájmu: od 15. 9. do 30. 6. jednotlivého školního roku 

 

2. Zuzana Faltýnková, bytem ……………………………………,  

za podmínek: 

 

předmět nájmu:  

užívání tělocvičny školy a jejího příslušenství pro tělovýchovnou činnost                             

doba nájmu: od 15. 9. do 30. 6. jednotlivého školního roku 

 

 

4714/89RM/2018 - Žádost příspěvkové organizace o souhlas s převodem finančních  

prostředků z rezervního fondu do fondu investic a s pořízením investičního 

movitého majetku - ZŠ Gen. Svobody Havířov________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci města Základní škole Havířov – Šumbark  

Gen. Svobody 16/284 okres Karviná, IČO: 48805513 

 

1. v souladu s § 30 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech  

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, převod finančních 

prostředků z rezervního fondu do fondu investic ve výši 200 000,00 Kč  

na vybavení dvou kmenových tříd interaktivními tabulemi 

 

2. pořízení investičního movitého majetku: 

- 2 ks interaktivních tabulí v předpokládané pořizovací ceně  

100 000,00 Kč/1 ks včetně DPH 
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4715/89RM/2018 - Žádost o souhlas s převodem finančních prostředků z rezervního fondu  

do fondu investic a pořízením investičního movitého majetku  

– ZŠ Školní Havířov______________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci města Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 

okres Karviná, příspěvková organizace (IČO: 70958149) 

 

1. převod částky z rezervního fondu do fondu investic ve výši 100 000,00 Kč  

na vybavení učebny laboratoře chemie a fyziky v souladu s § 30 zákona  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

2. pořízení investičního movitého majetku: 

- vybavení učebny laboratoře chemie a fyziky (žákovské demonstrační stoly,  

středové instalační díly s dřezem a pákovou baterií, židle žákovské pevné, 

uzamykatelný připojovací panel, rozvodnice Statron) v předpokládané 

pořizovací ceně 200 000,00 Kč včetně DPH 

 

 

4716/89RM/2018 - Žádost příspěvkové organizace o souhlas s pořízením investičního  

movitého majetku – ZŠ Gorkého Havířov____________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci města Základní škole Havířov - Město Gorkého 1/329 

okres Karviná, IČO: 62331221  

 

pořízení investičního majetku: 

- výklopná elektrická pánev do školní kuchyně v předpokládané pořizovací  

ceně 138 000,00 Kč včetně DPH 

 

 

4717/89RM/2018 - Souhlas zřizovatele k vyřazení investičního majetku příspěvkovou  

organizací ZŠ Mládežnická Havířov_________________________________ 

 

Rada města Havířova 
 

s c h v a l u j e 
 

vyřazení níže uvedeného investičního majetku příspěvkovou organizací města 

Základní školou Havířov–Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná, 

příspěvková organizace (IČO 70958114)  
 

- jazyková učebna, inventární číslo DHM/024/9, v pořizovací ceně  

720 000,00 Kč včetně DPH. 
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4718/89RM/2018 - Udělení souhlasu s přijetím grantu příspěvkovou organizací  

ZŠ Mládežnická Havířov__________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s o u h l a s í 

 

s přijetím grantu příspěvkovou organizací města Základní škola  

Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná, příspěvková organizace 

(IČO: 70958114) 

 

poskytovatel dotace:   Evropská unie 

název vzdělávacího programu:  ERASMUS+, KA 1 – mobilita jednotlivců 

název projektu:    Let´s CLIL together  – Společně s CLILem 

schválená výše grantu:   21 882 EUR 

spolufinancování:   bez spoluúčasti 

 

 

4719/89RM/2018 - Udělení souhlasu s přijetím daru příspěvkovou organizaci zřízenou  

statutárním městem Havířov_______________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s ouh l as í  

 

s přijetím daru příspěvkovou organizací města: 

 

Základní škola Kapitána Jasioka Havířov – Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 

okres Karviná (IČO: 61988600) 

 

- peněžitý dar ve výši 108 637 Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN,  

o.p.s. Vladislavova 152/4, 140 00 Praha 4, Nusle, IČO: 24231509 na zajištění 

školního stravování 23 znevýhodněných žáků školy pro období školního roku 

2018/2019 

 

 

4720/89RM/2018 - Jmenování členů konkurzní komise pro konkurzní řízení na pracovní  

místo ředitele MŠ Přímá Havířov___________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

j m e n u j e 

 

konkurzní komisi pro konkurzní řízení na pracovní místo ředitele Mateřské 

školy Havířov-Podlesí Přímá 8/1333, příspěvková organizace, IČO: 70958246 

ve složení: 

 

Předsedkyně:    

Mgr. Jana Feberová  primátorka města, zástupce zřizovatele  
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Další členové:  

Bc. Alena Zedníková  náměstkyně primátorky pro sociální rozvoj,  

zástupce zřizovatele 

Ing. Pavel Šveda   zástupce Krajského úřadu Moravskoslezského  

kraje 

Bc. Yvetta Poláková  odborník v oblasti státní správy 

paní Kamila Witasková  pedagogický pracovník MŠ Přímá Havířov 

Mgr. Iveta Galušková   školní inspektorka České školní inspekce  

 

p o v ě ř u j e 

 

podpisem jmenovacích dekretů členů konkurzní komise Mgr. Janu Feberovou, 

primátorku města 

 

u k l á d á 

 

učinit úkony k zahájení činnosti konkurzní komise v souvislosti s obsazením 

pracovního místa ředitele MŠ Přímá Havířov bezodkladně po jejím jmenování 

 

Z: vedoucí OŠK 

T: červenec 2018 

 

 

4721/89RM/2018 - Souhlas s umístěním pamětní desky bývalého ředitele ZŠ Kapitána Jasioka  

Havířov v budově školy____________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 

b e r e    n a    v ě d o m í 
 

žádost Ing. Petra Mazocha o souhlas s umístěním pamětní desky pana  

Petra Mazocha, prvního ředitele Základní školy Kapitána Jasioka  

Havířov – Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná, IČO: 61988600  

ve vestibulu školy  
 

s c h v a l u j e 
 

umístění pamětní desky pana Petra Mazocha, prvního ředitele Základní školy 

Kapitána Jasioka Havířov – Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná  

ve vestibulu školy   
 

s o u h l a s í 
 

s přijetím daru příspěvkovou organizací města: 

 

Základní škola Kapitána Jasioka Havířov – Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 

okres Karviná, IČO: 61988600 

 

- věcný dar - pamětní deska pana Petra Mazocha, která bude umístěna  

ve vestibulu školy, jejíž výroba a montáž bude zajištěna na náklady  

Ing. Petra Mazocha 
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4722/89RM/2018 - Stanovení platu řediteli ZŠ 1. máje Havířov, ZŠ Jarošova Havířov_______ 

 

Rada města Havířova 

 

s t a n o v í 

 

plat řediteli příspěvkové organizace dle přílohy č. 1, a to: 

1. Mgr. Michaele Drozdové, Ph.D. od 1. 8. 2018 

Základní škola Havířov-Město 1. máje 10a okres Karviná, příspěvková 

organizace, IČO: 70958122  

 

2. Mgr. Přemyslu Čapandovi od 1. 8. 2018 

Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, 

příspěvková organizace, IČO: 70958165 

Z: vedoucí OŠK 

T: červenec 2018 

 

 

4723/89RM/2018 - Evropský týden mobility a Evropský den bez aut 2018 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. - 22.09.2018 a uspořádání Evropského dne bez aut dne  

21. 09. 2018.  

 

u k l á d á 

 

1. odboru komunálních služeb projednat s dopravcem ČSAD Havířov, a. s.,  

poskytnutí bezplatné přepravy na den 21. 09. 2018 

Z: vedoucí OKS  

T: srpen 2018 

          

2. 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 2018 

 

 

4724/89RM/2018 - Podání občanů – žádost o revokaci rozhodnutí Rady města Havířova  

(jmenování na pracovní místo ředitele ZŠ M. Pujmanové Havířov)_______ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e    n a    v ě d o m í 

 

podání občanů označené jako PETICE „za revokaci rozhodnutí Rady města 

Havířov č. 4566/87RM/2018 bodu a) ze dne 23. 5. 2018“ (příloha č. l),  
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ve kterém občané žádají Radu města Havířova o revokaci svého rozhodnutí a 

jmenování ředitelem Základní školy Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 

okres Karviná, IČO: 48805475 kandidáta podle doporučení konkurzní komise   

 

t r v á 

 

na svém usnesení č. 4566/87RM/2018 bod a) ze dne 23. 5. 2018 ve věci 

jmenování ředitele/ředitelky Základní školy Havířov-Šumbark M. Pujmanové 

17/1151 okres Karviná, IČO: 48805475  

 

s c h v a l u j e 

 

odpověď zmocněnci petičního výboru dle přílohy č. 2 

 

p o v ě ř u j e 

 

primátorku města podpisem odpovědi na podání - žádost o revokaci rozhodnutí 

Rady města Havířov 

 

  

4725/89RM/2018 - VZ/270/OÚR/18 – „Parkoviště u kostela sv. Anny, Havířov - Město“  

(číslo stavby 17018) – o výběru nejvhodnější nabídky___________________ 

 
Rada města Havířova 

 

r  o  z  h  o  d  l  a  
 

o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 

VZ/270/OÚR/18 - „Parkoviště u kostela sv. Anny, Havířov - Město“ (číslo 

stavby 17018) od společnosti EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10,  

110 00 Praha1, IČO 45274924 s  nabídkovou cenou 3.918.916,71 Kč bez DPH 

(4.741.889,22 Kč vč. DPH) 

 

b e r e  n a  v ě d o m í 

 

pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky malého rozsahu VZ/270/OÚR/18  

- „Parkoviště u kostela sv. Anny, Havířov - Město“ (číslo stavby 17018) takto:   

 

2. místo: MVEX stavby s.r.o., Selská 50, 739 25 Sviadnov, IČO: 03997286 

    s  nabídkovou cenou 4.739.899,32 Kč bez DPH (5.735.278,18 Kč  

vč. DPH) 

 

p o v ě ř u j e 

 

Ing. Karla Šlachtu, náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj, podpisem 

oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a smlouvy na realizaci veřejné 

zakázky malého rozsahu VZ/270/OÚR/18 - „Parkoviště u kostela sv. Anny, 

Havířov - Město“ (číslo stavby 17018) 
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u k l á d á 

 

předložit k podpisu oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a smlouvu  

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu VZ/270/OÚR/18 - „Parkoviště  

u kostela sv. Anny, Havířov - Město“ (číslo stavby 17018) 

Z: vedoucí OÚR 

T: 7/2018 

 

 

4726/89RM/2018 - „Rozšíření hřbitova v Havířově – Šumbarku, vč. smuteční síně“  

(číslo stavby 11020) – uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo  

č. 746/OSRM/2016________________________________________________ 

 
Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e   
 

1. záměnu položky č. 381 stavebního objektu SO 702 III. fáze (kolumbária)  

Smlouvy o dílo č. 746/OSRM/2016 v rozsahu přílohy č. 1, na základě které 

dojde ke snížení ceny této položky o částku 14.117,76 bez DPH  

(17.082,49 včetně DPH) 

 

2. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 746/OSRM/2016 dle Článku III  

a přílohy č. 1 této SoD o dodatečné stavební práce za cenu 810.742,60 Kč  

bez DPH (980.998,55 Kč včetně DPH) v rozsahu přílohy č. 2 

 

3. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 746/OSRM/2016 dle Článku III  

a přílohy č. 1 této SoD stavebních prací za cenu -231.898,49 Kč bez DPH  

(-280.597,17 Kč včetně DPH) v rozsahu přílohy č. 2 

 

4. změny položkového rozpočtu ke Smlouvě o dílo č. 746/OSRM/2016  

související s bodem 1 až 3 tohoto usnesení  

 

5. uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 746/OSRM/2016 na provedení  

stavby „Rozšíření hřbitova v Havířově – Šumbarku, vč. smuteční síně“ 

v rozsahu bodu 1 až 4 tohoto usnesení se „Společností RIDERA  

– HORSTAV, hřbitov Havířov“ (sestávající z členů Ridera Stavební a.s., 

IČO: 45192464, a H O R S T A V Olomouc spol. s r.o., IČO: 45195706)  

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem Dodatku č. 5  

ke Smlouvě o dílo č. 746/OSRM/2016 ze dne 1.9.2016 

 

u k l á d á 

 

předložit k podpisu Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 746/OSRM/2016   

ze dne 1.9.2016 

Z: vedoucí OÚR  

T: 07/2018  
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4727/89RM/2018 - Stavba č. 18020 „Parkoviště za bytovým věžovým domem“ - zahájení  

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 

   „Parkoviště za bytovým věžovým domem“ (stavba č. 18020) 

 

2. následné veřejné zakázky (opce):  ne  

    rozdělení veřejné zakázky na části:  ne 

 

3. dílčí plnění (fakturace):   ano (měsíční) 

    poskytnutí zálohy:    ne 

    čerpání dotace:    ne 

    přenesená daňová povinnost:   ne 

 

4. druh zadávacího řízení:  zjednodušené podlimitní řízení  

 

5. zadávací lhůtu:    120 dnů 

 

6. výši požadované jistoty:   140.000 Kč  

 

7. varianty nabídky:    ne 

 

8. dobu realizace veřejné zakázky:  

předpokládané zahájení: druhá polovina září 2018 (účinnost smlouvy) 

termín ukončení: nejpozději do 100 kalendářních dnů ode dne  

    účinnosti smlouvy (zveřejnění smlouvy v registru  

smluv) 

  

9. kritérium hodnocení:  nejnižší nabídková cena v Kč včetně DPH 

      (váha 100%) 

 

10. základní způsobilost dodavatele v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona  

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon“), doklady dle ust. § 75 zákona  

 

11. profesní způsobilost:  

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence dodavatele,  

pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje 

- doklad o oprávnění k podnikání dodavatele v rozsahu odpovídajícímu  

předmětu veřejné zakázky, a to „Provádění staveb, jejich změn  

a odstraňování“ a „Výkon zeměměřických činností“ 

 

12. technickou kvalifikaci:  

- seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením  

zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí  

a dokončení nejvýznamnějších stavebních prací v seznamu uvedených, 

přičemž dodavatel splní danou kvalifikaci, pokud prokáže poskytnutí min.: 
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a) 3 zakázek, přičemž předmětem každé byla výstavba nového chodníku  

a/nebo parkovacích stání ze zámkové dlažby v minimální hodnotě 

1.500.000 Kč bez DPH/ tyto stavební práce na 1 zakázce 

b) 3 zakázek, přičemž předmětem každé byla výstavba nové asfaltové  

komunikace v minimální hodnotě 1.500.000 Kč bez DPH/ tyto stavební 

práce na 1 zakázce  

c) 1 zakázky, jejímž předmětem byla montáž kanalizačního potrubí včetně  

vsakovacích nádrží a odlučovačů lehkých kapalin v minimální hodnotě 

1.500.000 Kč bez DPH / tyto stavební práce na 1 zakázce  

d) 1 zakázky, jejímž předmětem byla výstavba nového veřejného osvětlení  

v minimální hodnotě 1.500.000 Kč bez DPH / tyto stavební práce na 1 

zakázce  

(poskytnutí stavebních prací požadovaných v písm. a) až d) je možno 

prokázat i společně stejnou zakázkou)  

 

- seznam osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky, v tomto  

složení: 

a) stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího, z nichž vždy alespoň jeden  

musí vykonávat odborné vedení provádění stavby 

b) osoba ověřující výsledky zeměměřických činností (touto osobou může  

být i stavbyvedoucí nebo zástupce stavbyvedoucího) 

 

- osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci stavbyvedoucího a zástupce  

stavbyvedoucího: 

a) osvědčení o autorizaci nebo o registraci usazené či hostující osoby  

v oboru dopravní stavby nebo dopravní stavby, specializace nekolejová 

doprava 

b) vykonávání odborného vedení stavby u minimálně 2 dokončených  

zakázek, přičemž předmětem každé byla výstavba nového chodníku 

a/nebo parkovacích stání ze zámkové dlažby v minimální hodnotě 

1.500.000 Kč bez DPH / tyto stavební práce na 1 zakázce 

 

- osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osoby ověřující výsledky  

zeměměřických činností, a to úřední oprávnění podle ust. § 13 odst. 1 

písm. a) a c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění 

některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších 

předpisů  

 

- doklad vydaný dodavatelem asfaltobetonové směsi, ze kterého bude  

vyplývat zajištění dodávky asfaltobetonové směsi v rozsahu a termínu 

realizace této veřejné zakázky 

 

13.  další podmínky zadávacího řízení:      

- předložení seznamu poddodavatelů dle ust. § 105 odst. 1 písm. b) zákona  

v nabídce 

- jako podmínku uzavření smlouvy dle ust. § 104 písm. a) zákona  

předložení: 

a) dokladů dle ust. § 75 zákona prokazujících základní způsobilost  

poddodavatelů dodavatele v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona  
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b) výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence  

poddodavatelů dodavatele, pokud jiný právní předpis zápis do takové 

evidence vyžaduje 

c) dokladu o oprávnění k podnikání poddodavatelů dodavatele v rozsahu  

odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, na jakém se bude 

poddodavatel podílet, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění 

vyžadují 

d) pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu o pojištění odpovědnosti  

za škodu s pojistným plněním v minimální výši 10.000.000 Kč  

a s maximální spoluúčastí 50.000 Kč 

e) informace o tom, zda je vybraný dodavatel malý či střední podnik, jak je  

uvedeno v doporučení Komise 2003/361/ES 

 

14.  podmínky realizace:      

- záruka za jakost celého díla 60 měsíců 

- předložení bankovní záruky k zajištění plnění povinností dodavatele  

v záruční době ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH nejpozději v den 

doručení písemné výzvy dodavatele zadavateli k převzetí dokončeného díla 

 

15. složení komise dle Přílohy č. 1 

 

16. odeslání výzvy k podání nabídky dodavatelům uvedeným v Příloze č. 2 

 

p o v ě ř u j e  

 

1. komisi otevíráním obálek, hodnocením nabídek, posouzením nabídky  

či nabídek, zda splňují podmínky účasti v zadávacím řízení, a posouzením 

splnění podmínek účasti vybraného dodavatele po předložení dokladů podle 

ust. § 122 zákona 

 

2. náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem dokumentů  

týkajících se předmětného zadávacího řízení 

 

  

4728/89RM/2018 - VZ/223/OÚR/18 – „Jímání srážkových vod na MFK v Prostřední Suché“  

(č. stavby 17035) – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky___________ 

 
Rada města Havířova 

 

r o z h o d l a  
 

o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 

VZ/223/OÚR/18 - „Jímání srážkových vod na MFK v Prostřední Suché“  

(č. stavby 17035) od společnosti HYDROSPOR spol. s r.o., Úprkova 966/3, 

702 00 Ostrava, IČO: 47666374 s  nabídkovou cenou 4.823.567,69 Kč  

bez DPH (5.836.516,90 Kč vč. DPH) 

 

b e r e  n a  v ě d o m í 

 

pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky malého rozsahu VZ/223/OÚR/18  

- „Jímání srážkových vod na MFK v Prostřední Suché“ (č. stavby 17035) takto:   
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2. místo: TALPA – RPF, s.r.o., Holvekova 36, 718 00 Ostrava – Kunčičky,  

IČO: 64615391 s nabídkovou cenou 6.992.064,93 Kč bez DPH  

(8.460 398,57 Kč vč. DPH) 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj, podpisem oznámení o výběru 

nejvhodnější nabídky a smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 

VZ/223/OÚR/18 - „Jímání srážkových vod na MFK v Prostřední Suché“  

(č. stavby 17035 ) 

 

u k l á d á 

 

předložit k podpisu oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a smlouvu  

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu VZ/223/OÚR/18 - „Jímání  

srážkových vod na MFK v Prostřední Suché“ (č. stavby 17035)  

 

Z: vedoucí OÚR 

T: do 16.7.2018 

 

 

4729/89RM/2018 – Petice za opravu a celoroční údržbu komunikace na pozemcích  

parc.č. 554, 552/2, 551/4 v k.ú. Dolní Datyně dle čl. 18 Listiny základních 

práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

petici za opravu a celoroční údržbu komunikace na pozemcích parc.č. 554, 

552/2, 551/4 v k.ú. Dolní Datyně dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod  

a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním dle přílohy č. 1 

 

s c h v a l u j e  

 

odpověď dle přílohy č. 4 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem odpovědi dle přílohy  

č. 4 

 

 

4730/89RM/2018 - Potvrzení o výkonu činností ve veřejném zájmu_______________________ 
 

Rada města Havířova 
 

s c h v a l u j e 
 

vydat Potvrzení o výkonu činností ve veřejném zájmu pro subjekt Spolek 

PORTAVITA, nám. T. G. Masaryka 810/4, 736 01  Havířov-Šumbark,  

IČO: 22611908 dle přílohy č. 1 
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p o v ě ř u j e 

 

vedoucí odboru sociálních věcí podpisem Potvrzení o výkonu činností  

ve veřejném zájmu 

Z: vedoucí OSV 

T: červenec 2018 

 

 

4731/89RM/2018 - Udělení souhlasu k projektu Prsten Svaté Kláry, o.p.s. - sociální bydlení 

v Havířově______________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

n e s o u h l a s í  

  

se záměrem vybudování deseti sociálních bytů v lokalitě Havířov – Podlesí,  

ul. Družstevnická 117/12a v rámci projektu „Vybudování sociálních bytů 

v Havířově Podlesí, žadatele Prsten Svaté Kláry, s místem realizace 

Družstevnická 1117/12a, Havířov Podlesí“, jehož realizátorem bude Prsten 

Svaté Kláry o.p.s. se sídlem Havířov-Prostřední Suchá, Dělnická 752/78,  

IČ: 271 76 614, bez finanční spoluúčasti města 

 

 

4732/89RM/2018 - „Pořízení dvou automobilů pro Sociální služby města Havířova“ - zahájení  

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  

na dodávky „Pořízení dvou automobilů pro Sociální služby města Havířova“  

 

2. následné veřejné zakázky (opce):  ne  

    rozdělení předmětu plnění na části:  ano  

                           část 1 - vozidlo k přepravě za klientem 

                         část 2 - vozidlo k přepravě seniorů a imobilních občanů 

                                       (možnost podání nabídky na jednu nebo dvě části  

 veřejné zakázky)  

 

3. dílčí plnění (fakturace):   ano (každé vozidlo zvlášť) 

    poskytnutí zálohy:    ne 

    čerpání dotace:    ano  

    přenesená daňová povinnost:   ne 

 

4. variantní nabídky:    ne 

 

5. dobu realizace veřejné zakázky:   

    předpokládané zahájení: první týden srpna 2018 (účinnost smlouvy) 
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 termín dodání vozidel: dle návrhu dodavatele, maximálně však  

   část 1 - vozidlo k přepravě za klientem do 120   

     kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy 

   část 2 - vozidlo k přepravě seniorů a imobilních  

     občanů do120 kalendářních dnů ode dne účinnosti  

 smlouvy 

         

6. kritérium hodnocení: nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH  

 

7. základní způsobilost dodavatele:    

- čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči příslušnému finančnímu úřadu 

- čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči příslušnému úřadu sociálního  

zabezpečení 

- čestné prohlášení o bezúhonnosti uchazeče v případě, že uchazečem bude  

fyzická osoba, nebo čestné prohlášení o bezúhonnosti všech členů 

statutárního orgánu uchazeče v případě, že uchazečem bude právnická 

osoba. 

(vše ne starší 3 měsíce přede dnem podání nabídky) 

8. profesní způsobilost dodavatele:  

- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, ne starší  

3 měsíce přede dnem podání nabídky 

- doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné  

zakázky (zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění), 

pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují 

 

9.  podmínky zadávacího řízení:      

- požadavky na plnění předmětu veřejné zakázky dle Přílohy č.1 

- záruka dle výrobce 

 

10. způsob realizace zadávacího řízení: 

- listinnou formou 

 

11. složení hodnotící komise dle Přílohy č. 2  

 

12. zveřejnění a odeslání výzvy k podání nabídky dodavatelům uvedeným  

v Příloze č. 3  

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstkyni primátorky pro sociální rozvoj podpisem dokumentů souvisejících 

se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého rozsahu „Pořízení dvou 

automobilů pro Sociální služby města Havířova“  

 

u k l á d á 

 

předložit k podpisu výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou 

zakázku malého rozsahu „Pořízení dvou automobilů pro Sociální služby města 

Havířova“ 

          Z: vedoucí OSV 

          T: červen 2018 
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4733/89RM/2018 - Souhlas s poskytnutím údajů člence Zastupitelstva města Havířova  

v souvislosti s platovými poměry ředitelů vybraných příspěvkových 

organizací města_________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

poskytnutí údajů člence Zastupitelstva města Havířova týkajících se srovnání 

hrubých příjmů ředitelů příspěvkových organizací města nezapsaných  

ve školském rejstříku za období I. čtvrtletí 2017 a I. čtvrtletí 2018 ve znění 

dopisu uvedeného v příloze č. 1  

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstkyni primátorky pro sociální rozvoj podpisem odpovědi adresované 

člence Zastupitelstva města Havířova 

                                                                                                                Z: OSV, OŠK 

                                                                                                                T: 30. červen 2018 

 

 

4734/89RM/2018 - Žádost Dětského domova a Školní jídelny, Havířov-Podlesí,  

Čelakovského 1, příspěvková organizace, o poskytnutí bezplatného 

pronájmu_______________________________________________________ 

        

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

žádost Dětského domova a Školní jídelny, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1, 

příspěvková organizace, IČO: 48004774, o bezplatný pronájem Městské 

sportovní haly, na ul. Astronautů 2, Havířov-Město, k pořádání 11. ročníku 

Florbal CUP Havířov dne 26.10. 2018 dle přílohy č. 1 

 

s c h v a l u j e 

 

výpůjčku prostor Městské sportovní haly Dětskému domovu a Školní jídelně, 

Havířov-Podlesí, Čelakovského 1, příspěvková organizace, IČO: 48004774, 

k pořádání 11. ročníku Florbal CUP Havířov dne 26.10.2018, bez úhrady 

nákladů souvisejících s užíváním vypůjčených prostor 

 

 

4735/89RM/2018 - Souhlas zřizovatele s vyřazením a likvidací neupotřebitelného  

(nepoužitelného) investičního majetku Domova seniorů Havířov,  

příspěvkové organizace____________________________________________ 
 

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 vyřazení a likvidaci  
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neupotřebitelného (nepoužitelného) vlastního investičního majetku IT  

hardware, software z r. 2009 s pořizovací cenou 690.785,71 Kč,  

inv. č. DHS9000171 

Z: ředitel DsH  

T: červenec 2018 

 

 

4736/89RM/2018 - Souhlas zřizovatele s pořízením dlouhodobého majetku a s použitím fondu  

investic 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 

Jaroslava Seiferta 1530/14, Havířov-Město, zapojení fondu investic ve výši 

450.000 Kč na pořízení nové průmyslové pračky 

Z: ředitel DsH  

T: říjen 2018 

 

 

4737/89RM/2018 - Veřejná zakázka  VZ/Inv/1/DsH/18 – „Elektrická pečovatelská lůžka 

pro středisko Luna“ (identifikátor na profilu zadavatele P18V00000001)  

– informace o výběru nejvhodnější nabídky___________________________ 

 
Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

1. uzavření smlouvy č. 43/18 na realizaci veřejné zakázky VZ/Inv/1/DsH/18  

– „Elektrická pečovatelská lůžka pro středisko Luna“ příspěvkovou 

organizací Domov seniorů Havířov se společností LINET spol. s r.o.,  

se sídlem Želevčice 5, 274 01  Slaný, IČO: 00507814, dne 18. 6. 2018 

s celkovou cenou 1.438.815 Kč bez DPH (1.656.527,25  Kč včetně DPH) 

2. uveřejnění smlouvy č. 43/18 na realizaci veřejné zakázky VZ/Inv/1/DsH/18  

– „Elektrická pečovatelská lůžka pro středisko Luna“ v registru smluv dne 

19. 6. 2018 

Z: ředitel DSH 

T: červen 2018 

 

 

4738/89RM/2018 - Realizace Havířovských slavností statutárního města Havířova konaných  

ve dnech 7. – 8. 9. 2018____________________________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

1. realizaci Havířovských slavností statutárního města Havířova ve dnech  

7. - 8. 9. 2018 Městským kulturním střediskem Havířov, IČ: 00317985,  

dle důvodové zprávy. 
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2. dramaturgii projektu Havířovské slavnosti 2018 dle důvodové zprávy. 

 

s c h v a l u j e 

 

výši vstupného: dospělí 250 Kč/den, senioři nad 70 let 150 Kč/den, osoba  ZTP 

a ZTP/P 125 Kč (50%)/den, doprovod ZTP/P a děti do 10 let zdarma.     

 

 

4739/89RM/2018 - 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  

 

Rozsudek Okresního soudu ve Frýdku –Místku ze dne 7.6.2017,  

č.j. 17 C 100/2014-164  (Příloha č. 1) ve spojení s rozsudkem Krajského soudu 

v Ostravě ze dne 9.4.2018, č.j. 15 Co 341/2017-225 (Příloha č. 2), dle kterých 

je společnost MORYS s.r.o., se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, 

IČO: 42864771 povinna zaplatit statutárnímu městu Havířov částku  

329 344,65 Kč s příslušenstvím  

 

 

4740/89RM/2018 - Dohoda o výlučném užívání části prostor v budově Zámku Havířov______ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

uzavření Dohody o výlučném užívání části prostor v budově Zámku Havířov 

sloužící jako obřadní síň a její zázemí mezi Statutárním městem Havířov a 

Správou sportovních a rekreačních zařízení Havířov za paušální náhradu ve 

výši 11.000 Kč měsíčně za náklady spojené s provozem těchto prostor a 

poskytnutými službami. 

 

p o v ě ř u j e  

 

vedoucí organizačního odboru SMH k podpisu Dohody o výlučném užívání 

části prostor v budově Zámku Havířov. 

Z: vedoucí ORG 

T: 30.6.2018 
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4741/89RM/2018 - Změna platu ředitelce příspěvkové organizace SANTÉ – Centrum  

ambulantních a pobytových služeb________________________________      

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

změnu platu ředitelky příspěvkové organizace SANTÉ – centrum ambulantních 

a pobytových sociálních služeb se sídlem Tajovského 1156/1, Havířov-Podlesí 

s platností ode dne 1.7.2018 podle přílohy č. 1 

 

u k l á d á 

 

vyhotovit a předat platový výměr ředitelce příspěvkové organizace  

 

Z: vedoucí OSV 

T: červen 2018 

 

 
 

 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ v. r.        Bc. Alena ZEDNÍKOVÁ  v. r. 

primátorka města Havířova                  náměstkyně primátorky  

          pro sociální rozvoj 

 



STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV        

Rada města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 

 

 
NAŠE Č. j.:            MMH/65 558/2018 

  

VYŘIZUJE:   Lucie Wilčková v. r. 

TEL.: 596 803 228 

FAX: 596 811 143 

E-MAIL: wilckova.lucie@havirov-city.cz 
  

DATUM: 27.06.2018 

 

 

 

 

 

U S N E S E N Í 
z 90. schůze Rady města Havířova 

konané dne 25.06.2018  

 

v Kulturním domě RADOST, Alšova 11, Havířov-Město  
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P Ř E H L E D   U S N E S E N Í 
z 90. schůze Rady města Havířova, konané dne 25.06.2018 

 

4678/90RM/2018 - Zvolení ověřovatele 90. schůze RMH, konané dne 25.06.2018 

 

4679/90RM/2018 - Schválení pořadu 90. schůze RMH, konané dne 25.06.2018 

 

4680/90RM/2018 - Veřejnoprávní smlouva s obcí Soběšovice pro výkon činnosti Městské 

policie Havířov 
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U S N E S E N Í 
z 90. schůze Rady města Havířova, konané dne 25.06.2018 

1. 
4678/90RM/2018 - Zvolení ověřovatele 90. schůze RMH, konané dne 25.06.2018____________ 

 

Rada města Havířova 

 

v o l í 

 

jako ověřovatelku zápisu o průběhu 90. schůze Rady města Havířova, konané 

dne 25.06.2018 

       paní Ivetu KOČÍ PALKOVSKOU  

 

2. 
4679/90RM/2018 - Schválení pořadu 90. schůze RMH, konané dne 25.06.2018______________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložený pořad 90. schůze Rady města Havířova, konané dne 25.06.2018  

dle přílohy. 

 

3. 
4680/90RM/2018 - Veřejnoprávní smlouva s obcí Soběšovice pro výkon činnosti Městské 

policie Havířov___________________________________________________ 
 

Rada města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

žádost obce Soběšovice na uzavření veřejnoprávní smlouvy  

č.j. MMH/59432/18 ze dne 8.6.2018 

 

s c h v a l u j e 

 

uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Soběšovice o výkonu činnosti Městské 

policie Havířov na jejím území dle přílohy č. 2 

 

p o v ě ř u j e 

 

primátorku podpisem veřejnoprávní smlouvy  
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d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí veřejnoprávní smlouvu s obcí 

Soběšovice na výkon činnosti Městské policie Havířov na jejím území  

dle přílohy č. 2 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ v. r.                  Bc. Alena ZEDNÍKOVÁ v. r. 

primátorka města Havířova                  náměstkyně primátorky  

          pro sociální rozvoj 

 



STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV        

Rada města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 

 

 
NAŠE Č. j.:            MMH/70 609/2018 

  

VYŘIZUJE:   Vladimíra Mikulášová v. r. 

TEL.: 596 803 218 

FAX: 596 811 143 

E-MAIL: mikulasova.vladimira@havirov-city.cz 
  

DATUM: 31.07.2018 

 

 

 

 

 

U S N E S E N Í 
z 91. schůze Rady města Havířova 

konané dne 25.07.2018  

 

v zasedací místnosti Rady města Havířova  

na Magistrátu města Havířova 

ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město 

ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
P Ř E H L E D   U S N E S E N Í 

 



 
 

USNESENÍ 

z 91. schůze Rady města Havířova 

konané dne 25.07.2018 

2 

z 91. schůze Rady města Havířova, konané dne 25.07.2018 - I. část 

 
4742/91RM/2018 - Zvolení ověřovatele 91. schůze RMH, konané dne 25.07.2018 
 
4743/91RM/2018 - Zpráva o ověření zápisů z 89. schůze RMH, konané dne 27.06.2018  

a z 90. schůze RMH, konané dne 25.06.2018  
 

4744/91RM/2018 - Schválení pořadu 91. schůze RMH, konané dne 25.07.2018 
 
4745/91RM/2018 - Kontrola plnění usnesení pro 91. RMH 
 
4746/91RM/2018 - Vyřazení dlouhodobého majetku ve správě Městské policie Havířov   
 
4747/91RM/2018 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu 

bytů, prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách   
 

4748/91RM/2018 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 
 
4749/91RM/2018 - Prodloužení nájemních smluv k bytům na ul. Tesařská 321/1,  

Havířov-Město  
 

4750/91RM/2018 - „Oprava střechy na ul. Dlouhá 23-33“ - zahájení zadávacího řízení 
 
4751/91RM/2018 - Poskytnutí peněžitých darů – Havířov v květech 2018 - floristická soutěž  

„Století české pohádky“ 
 

4752/91RM/2018 - Informativní zpráva o výsledcích veřejnosprávních kontrol  
za 2. čtvrtletí 2018, plán kontrolní činnosti na 2. pololetí roku 2018 
 

4753/91RM/2018 - Schválení zahraniční pracovní cesty do města Zagorje ob Savi, Slovinsko 
 
4754/91RM/2018 - Přijetí věcného daru  
 
4755/91RM/2018 - Smlouva o bezúplatném převodu majetku                                             

 
4756/91RM/2018 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání  

dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů 
 

4757/91RM/2018 - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty do města Štrasburk a Brusel 
 
4758/91RM/2018 - Opakovaná žádost o udělení výjimky ze Zásad pro uzavírání nájemních  

smluv k uvolněným bytům v  majetku města Havířova a mimořádné 
přidělení obecního bytu - Juraj Tulej 
 

4759/91RM/2018 - Opakovaná žádost o mimořádné přidělení obecního bytu –  
manž. Ing. Petr Mazoch a Antonie Mazochová 

 
4760/91RM/2018 - Mimořádná přidělení obecních bytů  
 
4761/91RM/2018 - Přidělení jiných obecních bytů 
 
4762/91RM/2018 - Přidělení konkrétních obecních bytů 
 
4763/91RM/2018 - Přidělení jiného konkrétního obecního bytu - David Pál  
 
4764/91RM/2018 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů  
 
4765/91RM/2018 - Uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu - Adam Smetana  
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4766/91RM/2018 - Nabídka na prodej nemovitosti dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb.  
od paní Daroslavy Hanouskové 
 

4767/91RM/2018 - Záměr pronájmu pozemku parc.č. 2469/38, k.ú. Šumbark   
                  
4768/91RM/2018 - Záměr výpůjčky části pozemku parc.č. 48, k.ú. Bludovice 
 
4769/91RM/2018 - Pronájem částí pozemku parc.č. 4058, k.ú. Havířov-město 
 
4770/91RM/2018 - Pronájem části pozemku parc.č. 398/1, k.ú. Bludovice 
 
4771/91RM/2018 - Nájem pozemků v majetku Lesů České republiky, s. p. v k. ú. Bludovice    
 
4772/91RM/2018 - Zřízení pozemkových služebností  
 
4773/91RM/2018 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti PODA a.s.  
 
4774/91RM/2018 - Záměry pronájmu částí nemovitých věcí  
 
4775/91RM/2018 - Ukončení nájmu části nemovité věci dohodou a záměr pronájmu  

části nemovité věci 
 
4776/91RM/2018 - Pronájmy částí nemovitých věcí 
 
4777/91RM/2018 - Pronájmy a prodloužení nájmu částí nemovitých věcí  
 
4778/91RM/2018 - Pronájmy části nemovité věci v Městském podnikatelském centru 
 
4779/91RM/2018 - Výsledek veřejné soutěže 
 
4780/91RM/2018 - Ukončení nájmu dohodou  
 
4781/91RM/2018 - 2. úprava odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2018 
 
4782/91RM/2018 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova  
 
4783/91RM/2018 - Udělení souhlasu s přijetím darů příspěvkovými organizacemi zřízenými  

statutárním městem Havířov  
 

4784/91RM/2018 - Jmenování člena školské rady základní školy, kde zřizovatelem  
je statutární město Havířov 
 

4785/91RM/2018 - Informativní zpráva o využití možnosti výjimky z nejvyššího počtu dětí  
a žáků na třídu za školní rok 2017/2018 
 

4786/91RM/2018 - Zahájení školního roku 2018/2019 v 1. třídách základních škol jejichž  
zřizovatelem je statutární město Havířov 
 

4787/91RM/2018 - Jmenování nových členů konkurzní komise pro konkurzní řízení  
na pracovní místo ředitele/ředitelky MŠ Přímá Havířov 
 

4788/91RM/2018 - Stanovení platu ředitelce ZŠ a MŠ Zelená Havířov od 1. 9. 2018 
 
4789/91RM/2018 - Jmenování na pracovní místo ředitele ZŠ Pujmanové Havířov 
 
4790/91RM/2018 - Rozdělení výtěžku z Reprezentačního plesu města Havířova v roce 2018 
 
4791/91RM/2018 - Žádost o vyjádření podpory v rámci poskytování sociálních služeb 

společnosti Komplexní domácí péče Hestia s.r.o. 
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4792/91RM/2018 - Žádost o vyjádření podpory v rámci poskytování sociálních služeb 

subjektu Andělé Stromu života pobočný spolek Moravskoslezský kraj 
 

4793/91RM/2018 - VZ/322/OSV/18 - „Pořízení dvou automobilů pro Sociální služby města  
Havířova“ – rozhodnutí o výběru nabídky, zrušení části veřejné zakázky  
a vyhlášení nového zadávacího řízení 

 
4794/91RM/2018 - Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic,  

schválení změny výše částek schválených jmenovitých investičních 
příspěvků, pořízení nemovitého majetku -  MŠ  Balzacova Havířov 
 

4795/91RM/2018 - „ZŠ Na Nábřeží - výměna oken, dveří, oprava fasády a vstupního portálu“ 
(číslo stavby 15033) – uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo 
č. 678/OSRM/2017 
 

4796/91RM/2018 - VZ/303/OÚR/18 – „Areál volného času – 1. etapa“ (číslo stavby 3026)  
– o zrušení zadávacího řízení a zahájení nového zadávacího řízení  
 
 

4797/91RM/2018 - VZ/304/OÚR/18 – „Hokejbalové hřiště v areálu ZŠ M. Pujmanové “  
(číslo stavby 17036) - o zrušení zadávacího řízení a zahájení nového 
zadávacího řízení 
 

4798/91RM/2018 - Stavba č. 18029 – „Rekonstrukce MŠ U Jeslí na denní stacionář – PD  
a AD“ - zahájení zadávacího řízení 

           
4799/91RM/2018 - ZPŘ/192/OKS/18 - Domácí kompostéry - svěření oprávnění vypůjčit  

a darovat kompostéry odboru komunálních služeb MMH a schválení 
vzorové smlouvy  
 

4800/91RM/2018 - Uzavření darovací smlouvy se společností SATUM CZECH s. r. o. 
 
4801/91RM/2018 - Nařízení, kterým se stanoví maximální ceny jízdného v městské hromadné  

dopravě a příměstské dopravě provozované v rámci městské hromadné 
dopravy na území města Havířova 
   

4802/91RM/2018 - Informace o výsledku veřejné zakázky malého rozsahu č. VZ/05/MSH/18 
„Rekonstrukce podlahy v MSH Havířov“ 
 

4803/91RM/2018 - Navýšení počtu pracovníků organizace na pozici pracovník v sociálních  
službách a administrativní pracovník; vyjádření potřebnosti navýšení 
kapacity sociální služby Chráněné bydlení a Denní stacionář 
 

4804/91RM/2018 - ZPŘ/299/MP/18 - „Mobilní služebna Městské policie Havířov - přestavba“  
- rozhodnutí o výběru a o uzavření smlouvy  
 

4805/91RM/2018 - ZPŘ/300/OÚR/18 - „Multigenerační sportovně-relaxační areál  
ul. Lázeňská – nové zadávací řízení“ -  zrušení zadávacího řízení a zahájení 
nového zadávacího řízení 
 

4806/91RM/2018 - Rozhodnutí o podané stížnosti 
  
4807/91RM/2018 - Žádost o souhlas s přijetím finančního daru Městským kulturním 

střediskem Havířov 
 

4808/91RM/2018 - Záměr pronájmu části nemovité věci v 1. PP Kulturního domu  
Leoše Janáčka   
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4809/91RM/2018 - „Nákup PC, PC komponent, příslušenství a síťových prvků 2018“  
– zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 
 

4810/91RM/2018 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  
v působnosti valné hromady -  volba člena dozorčí rady za zaměstnance, 
včetně schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady včetně  
výše měsíční odměny  
 

4811/91RM/2018 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  
v působnosti valné hromady -  určení auditora pro povinný audit 
společnosti 

 

4812/91RM/2018 - Uskutečnění akce Rotorama Drone Racing Havířov 2018  

 

4813/91RM/2018 - Změny v Občanské komisi č. 5 pro část města Havířov-Šumbark 
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U S N E S E N Í 
z 91. schůze Rady města Havířova, konané dne 25.07.2018  

 

4742/91RM/2018 - Zvolení ověřovatele 91. schůze RMH, konané dne 25.07.2018____________ 

 

Rada města Havířova 

 

v o l í 

 

jako ověřovatele zápisu o průběhu 91. schůze Rady města Havířova,  

konané dne 25.07.2018 

 

       pan Ing. Jiřího MARTINKA, MBA  

 

 

4743/91RM/2018 - Zpráva o ověření zápisů z 89. schůze RMH, konané dne 27.06.2018  

a z 90. schůze RMH, konané dne 25.06.2018__________________________  

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zprávy ověřovatelů zápisů z 89. schůze Rady města Havířova, která  

se konala 27.06.2018 a z 90. schůze Rady města Havířova, která se konala  

dne 25.06.2018. 

 

 

4744/91RM/2018 - Schválení pořadu 91. schůze RMH, konané dne 25.07.2018______________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložený pořad 91. schůze Rady města Havířova, konané dne 25.07.2018  

dle přílohy. 

 

 

4745/91RM/2018 - Kontrola plnění usnesení pro 91. RMH______________________________ 

 

Rada města Havířova 

  

b e r e   n a   v ě d o m í   
  

zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova  
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s c h v a l u j e 

 

prodloužení termínů splnění usnesení: 

 

2785/58RM/2017 Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Chodník ul. 

Frýdecká – rekonstrukce stávajícího a výstavba nového 

- II. etapa“ v Havířově–Bludovicích 

4315/84RM/2018 Souhlas zřizovatele s pořízením dlouhodobého majetku 

a s použitím fondu investic Domova seniorů Havířov, 

příspěvková organizace 

4448/86RM/2018 „Program pro ochranu osobních a citlivých dat“ – 

zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého 

rozsahu 

4520/87RM/2018 Pronájem pozemku parc.č. 3733/1 a parc.č. 3733/2 , k.ú. 

Havířov-město 

4524/87RM/2018 Nájem části prostor bytového domu pro účely umístění 

kabelové trasy kamerového systému   

4570/87RM/2018 Uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů se 

společností SATUM CZECH s.r.o. k výkonu služeb 

makléřské činnosti  

4642/88RM/2018 Pronájem části pozemku parc.č. 2093/33, k.ú. Bludovice 

 

v y p o u š t í 

 

úkoly: krátkodobé 

 

3983/79RM/2017 Předložení žádosti o dotaci v rámci Výzvy č. 50 z 

Integrovaného regionálního operačního programu, 

Udržitelná doprava – Integrované projekty ITI – projekt 

„Přednádražní prostor Havířov“ 

4022/80RM/2018 Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene pro stavbu „Reko MS Havířov, I. etapa, 6. část“ 

4197/83RM/2018 Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti  

GasNet, s.r.o. 

4266/84RM/2018 Upřesnění smluvních vztahů pro účely realizace stavby 

„Chodník MK Selská“  

4267/84RM/2018 Smluvní vztahy pro účely realizace stavby 

„Odkanalizování Havířova, části města Prostřední Suchá, 

lokalita ul. Fryštátská a okolí“          

4273/84RM/2018 Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene pro stavbu „Reko MS Havířov, I. etapa, 7. část“           

4274/84RM/2018 Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene pro stavbu „Reko MS Havířov, I. etapa, 9. část“  

4282/84RM/2018 Vyhodnocení smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti 

městskou hromadnou dopravou (MHD) provozovanou 

dopravcem ČSAD Havířov a.s. v r. 2017 

4320/84RM/2018 Návrh koncepce rozvoje v pravomoci Občanských komisí 

RMH 

4352/85RM/2018 Smluvní vztahy pro účely realizace stavby 

„Odkanalizování Havířova, části města Prostřední Suchá, 

lokalita ul. Fryštátská a okolí“             
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4354/85RM/2018 Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene pro stavbu „Reko MS Havířov, I. etapa, 8. část“     

4355/85RM/2018 Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene pro stavbu „Reko MS Havířov, I. etapa, 10. část“ 

4413/86RM/2018 ZPŘ/17/MRA/18 - „Sanace obytného domu na ul. J. Hory 

7, Havířov - Město“ - rozhodnutí o zadání veřejné zakázky 

4415/86RM/2018 ZPŘ/18/MRA/18 – „Sanace obytného domu na ul. 

Uzavřená 13,  

Havířov – Město“ - rozhodnutí o zadání veřejné zakázky 

4417/86RM/2018 ZPŘ/537/MRA/17 - „Sanace obytného domu Mánesova 12 

– 16 - opakované řízení“ - rozhodnutí o zadání veřejné 

zakázky 

4418/86RM/2018 Poskytnutí peněžitých darů – Havířov v květech 2018 – 

floristická soutěž „Století české pohádky“ 

4427/86RM/2018 Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti  

GasNet, s.r.o. 

4500/87RM/2018 Schválení soudního smíru 

4506/87RM/2018 Uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů s ACCON 

human resources management, s.r.o. 

4521/87RM/2018 Ukončení pronájmu části pozemku parc.č. 331/1, k.ú. 

Havířov-město dohodou 

4532/87RM/2018 Ukončení smluvních vztahů se spol. ZÁMEK Havířov, 

s.r.o. dohodou 

4536/87RM/2018 Dodatek č. 17 ke smlouvě o závazku veřejné služby 

k zajištění městské hromadné dopravy (MHD) na území 

statutárního města Havířov v r. 2018, uzavřené s 

dopravcem ČSAD Havířov a.s. 

4541/87RM/2018 VZ/222/OKS/2018 – „Rekonstrukce dětského hřiště v 

centrálním parku“ – rozhodnutí o výběru nejvhodnější 

nabídky 

4542/87RM/2018 „Parkoviště u kostela sv. Anny, Havířov-Město“ (stavba č. 

17018) - zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku 

malého rozsahu 

4571/87RM/2018 Vyřazení dlouhodobého majetku z majetku města 

4577/87RM/2018 OŘ/151/ORG/18  - „Pojištění majetku, odpovědnosti za 

škodu a vozidel“  

- rozhodnutí o výběru a o uzavření smluv 

4602/88RM/2018 Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 

4606/88RM/2018 Smlouva o poskytování služeb nebo prací 

4607/88RM/2018 Poskytnutí odměn pro členy JSDH Havířov - Město a JSDH 

Havířov-Životice 

4611/88RM/2018 Předložení žádosti o podporu v rámci Výzvy č. 80 

z Operačního programu Zaměstnanost 2014 – 2020 

4613/88RM/2018 Jmenování členů konkurzní komise pro konkurzní řízení na 

pracovní místo ředitele ZŠ Pujmanové Havířov 

4625/88RM/2018 Návrh na poskytnutí investiční dotace TJ Slovan na 

spolufinancování projektu „Rekonstrukce fotbalového 

stadionu“ 

4626/88RM/2018 Návrh na poskytnutí investiční dotace Sportovnímu klubu 

stolního tenisu Baník Havířov z. s., na spolufinancování 

projektu Centrum reprezentace stolního tenisu I. etapa 
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4627/88RM/2018 Konkurzní řízení na pracovní místo ředitele MŠ Přímá 

Havířov 

4636/88RM/2018 Výkup části pozemku parc.č. 2043/4, k.ú. Bludovice 

4645/88RM/2018 Pronájmy smutečních síní společnosti Technické služby 

Havířov a.s. 

4656/88RM/2018 ZPŘ/192/OKS/18 - „Dodávka domácích kompostérů a 

kontejnerů na textil a oděvy pro občany města Havířova“ – 

vyloučení původně vybraného dodavatele a nové 

rozhodnutí o výběru  

4659/88RM/2018 Návrh tarifních opatření Koordinátora ODIS s.r.o. 

v souvislosti se zavedením slev v příměstské autobusové a 

železniční dopravě 

4660/88RM/2018 Vyjádření statutárního města Havířova k opakovanému 

veřejnému projednání návrhu Územního plánu Šenov 

4661/88RM/2018 „Hokejbalové hřiště v areálu ZŠ M. Pujmanové“ (stavba č. 

17036) - zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku 

malého rozsahu 

4662/88RM/2018 „Areál volného času – 1. etapa“ (stavba č. 3026) - zahájení 

zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 

4663/88RM/2018 Souhlas s poskytnutím údajů člence Zastupitelstva města 

Havířova v souvislosti s platovými poměry ředitelů 

vybraných příspěvkových organizací města    

4665/88RM/2018 VZ/271/OSV/18 - „Pořízení automobilů pro Sociální 

služby města Havířova – nové vyhlášení“ – rozhodnutí o 

výběru nabídky a zrušení částí veřejné zakázky  

4667/88RM/2018 Souhlas s podáním žádosti o dotaci  

4668/88RM/2018 Udělení dodatečného souhlasu s podáním žádosti o dotaci 

z nadačního fondu TEPLO NA DLANI 

4669/88RM/2018 Vyřazení dlouhodobého majetku z majetku města 

4671/88RM/2018 VZ/225/ORG/18 - Nákup PC, PC komponent, příslušenství 

a síťových prvků 2018 – rozhodnutí o zrušení zadávacího 

řízení 

4673/88RM/2018 ZPŘ/79/OÚR/18 - „Snižování spotřeby energie MŠ 

Petřvaldská“ - rozhodnutí o výběru a o uzavření smlouvy 

4674/88RM/2018 ZPŘ/190/OÚR/18 - „Chodník MK Selská“ - rozhodnutí o 

výběru a o uzavření smlouvy  

4684/89RM/2018 Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 

4720/89RM/2018 Jmenování členů konkurzní komise pro konkurzní řízení na 

pracovní místo ředitele MŠ Přímá Havířov 

4722/89RM/2018 Stanovení platu řediteli ZŠ 1. máje Havířov, ZŠ Jarošova 

Havířov 

4728/89RM/2018 VZ/223/OÚR/18 – „Jímání srážkových vod na MFK 

v Prostřední Suché“ (č. stavby 17035) – rozhodnutí o 

výběru nejvhodnější nabídky 

4730/89RM/2018 Potvrzení o výkonu činností ve veřejném zájmu 

4732/89RM/2018 „Pořízení dvou automobilů pro Sociální služby města 

Havířova“ - zahájení zadávacího řízení na veřejnou 

zakázku malého rozsahu 

4733/89RM/2018 Souhlas s poskytnutím údajů člence Zastupitelstva města 

Havířova v souvislosti s platovými poměry ředitelů 

vybraných příspěvkových organizací města 
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4737/89RM/2018 Veřejná zakázka  VZ/Inv/1/DsH/18 – „Elektrická 

pečovatelská lůžka pro středisko Luna“ (identifikátor na 

profilu zadavatele P18V00000001) – informace o výběru 

nejvhodnější nabídky 

4740/89RM/2018 Dohoda o výlučném užívání části prostor v budově Zámku 

Havířov 

4741/89RM/2018 Změna platu ředitelce příspěvkové organizace SANTÉ – 

Centrum ambulantních a pobytových služeb      

 

 

4746/91RM/2018 - Vyřazení dlouhodobého majetku ve správě Městské policie Havířov______   

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

v souladu se Zásadami hospodaření s majetkem města zn. ZS/7/ZMH/2014 

vyřazení dlouhodobého majetku, a to služebního osobního automobilu ve 

správě OJ 12 - Městská policie Havířov se sídlem Havířov-Města, Karvinská 

1a, a jeho následné vynětí z evidence Škoda Octavia Combi 2,0 TDI, RZ  

8T11222, rok výroby 2012, ujeto 335 000 km, pořizovací cena 429 650,00  

bez DPH/515 580,- Kč vč. DPH, které bude v rámci veřejné zakázky na 

„Dodávku osobního vozidla pro MP Havířov“ odkoupeno dodavatelem  

1 kusu nového osobního vozidla se započtením ceny 

 

 

4747/91RM/2018 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu 

bytů, prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách_______   

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

podání výpovědí  z nájmu v zastoupení společnosti Městská realitní  

agentura, s.r.o., dle přílohy č. 2, z důvodu dluhu na nájemném, službách 

spojených s užíváním bytu a porušování povinností nájemce 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města, přidělených společností  

Městská realitní agentura, s.r.o. jednotlivým nájemcům na základě 

samostatného usnesení rady města s účinností od 15. 6. 2018, 1. 7.2018 a 15. 

7. 2018 dle přílohy č. 1  

2. prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách dle přílohy č. 3 
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4748/91RM/2018 - 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 níže uvedeným bytovým jednotkám. V případě, že nájemní smlouva 

nebude uzavřena se žadatelem uvedeným na pořadovém místě č. 1, bude 

nájemní smlouva uzavřena s dalším žadatelem dle níže uvedeného pořadí:  

 

a) Byt č. 23 o velikosti 0+1  na ulici Čelakovského 1594/2b , Havířov - Podlesí, 

pořadí žadatelů: 1. Markéta Ondrová, 2. Oto Parči  

 

b) Byt č. 28 o velikosti 1+kk na ulici Tesařská 321/1, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů: 1. …………….., 2.  ………………… 

 

c) Byt č. 9 o velikosti 1+1 na ulici 1. máje 959/2, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů: 1. ….……….., 2. .…………….., 3. ………………..  

 

d) Byt č. 7 o velikosti 1+1 na ulici Lípová 604/18, Havířov - Město, 

pořadí žadatelů: 1. ….……….., 2. .…………….., 3. ……………….. 

 

e) Byt č. 29 o velikosti 1+1 na ulici Jaroslava Vrchlického 1479/16,  

Havířov - Podlesí, pořadí žadatelů: 1. ….……….., 2. .……………..,  

 

f) Byt č. 24 o velikosti 1+2 na ulici Astronautů 1094/9 , Havířov - Město,  

       pořadí žadatelů: 1. ….……….., 2. .…………….., 3. ……………….. 

 

g) Byt č. 27 o velikosti 1+2 na ulici Národní třída 576/2, Havířov - Město,  

    pořadí žadatelů: 1. ….……….., 2. .…………….., 3. ……………….. 

 

h) Byt č. 11 o velikosti 1+2 na ulici Majakovského 876/6, Havířov - Město,  

    pořadí žadatelů: 1. ….……….., 2. .…………….., 3. ……………….. 

 

i) Byt č. 4 o velikosti 1+2 na ulici Mládí 1142/18, Havířov - Šumbark,  

   pořadí žadatelů: 1. ……………… 

 

j) Byt č. 4 o velikosti 1+2  na ulici Mládí 1106/9, Havířov - Šumbark,  

   pořadí žadatelů: 1. ….……….., 2. .…………….., 3. ……………….. 

 

k) Byt č. 14 o velikosti 1+2 na ulici Mládí 1099/8 , Havířov - Šumbark,  

    pořadí žadatelů:  1. ….……….., 2. .……………..,  

 

l) Byt č. 4 o velikosti 1+2 II.ktg.  na ulici Dukelská 693/11a,  

Havířov - Šumbark pořadí žadatelů: 1. ………………….. 

 

m) Byt č. 4 o velikosti 1+2 II.ktg.  na ulici Hornická 680/65,  

Havířov – Pr. Suchá pořadí žadatelů: 1. ……………………. 
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n) Byt č. 38 o velikosti 1+3  na ulici Mládí 1148/25, Havířov - Šumbark  

    pořadí žadatelů: 1. ……………………… 

 

o) Byt č. 5 o velikosti 1+3  na ulici Školní 277/39, Havířov - Šumbark  

    pořadí žadatelů: 1. ….……….., 2. .…………….., 3. ……………….. 

 

p) Byt č. 25 o velikosti 1+3  na ulici V.K.Klicpery 289/3, Havířov - Šumbark  

    pořadí žadatelů: 1. ….……….., 2. .…………….., 3. ……………….. 

 

q) Byt č. 5 o velikosti 1+4  na ulici V.K.Klicpery 288/4, Havířov - Šumbark  

    pořadí žadatelů: 1. …………………. 

 

r) Byt č. 6 o velikosti 1+5  na ulici Marie Pujmanové 1112/4,  

Havířov - Šumbark pořadí žadatelů: 1. ….……….., 2. .……………..,  

 

s) Byt č. 2 o velikosti 0+1  na ulici Antala Staška 1089/6, Havířov - Město  

    pořadí žadatelů: 1. …………………….. 

 

t) Byt č. 3 o velikosti 1+2  na ulici K.V.Raise 1081/10, Havířov - Město  

   pořadí žadatelů: 1. ….……….., 2. .…………….., 3. ……………….. 

 

u) Byt č. 11 o velikosti 1+2  na ulici Bludovická 759/1, Havířov - Město  

    pořadí žadatelů: 1. ….……….., 2. .…………….., 3. ……………….. 

 

v) Byt č. 11 o velikosti 1+2  na ulici Mánesova 999/54, Havířov - Město  

    pořadí žadatelů: 1. ….……….., 2. .…………….., 3. ……………….. 

 

w) Byt č. 8 o velikosti 1+2  na ulici A.S.Puškina 911/1, Havířov - Město  

     pořadí žadatelů: 1. ….……….., 2. .…………….., 3. ……………….. 

 

x) Byt č. 30 o velikosti 1+2  na ulici Jaroslava Vrchlického 1479/16,  

Havířov - Podlesí pořadí žadatelů: 1. ….……….., 2. .……………..,  

3. ……………….. 

 

y) Byt č. 15 o velikosti 1+2  na ulici Mládí 1143/20, Havířov - Šumbark 

    pořadí žadatelů: 1. ……………. 

 

z) Byt č. 3 o velikosti 1+2  na ulici Konzumní 382/14, Havířov - Šumbark  

    pořadí žadatelů: 1. ……………. 

 

aa) Byt č. 11 o velikosti 1+3  na ulici Dlouhá třída 490/49, Havířov - Město  

      pořadí žadatelů: 1. ….……….., 2. .…………….., 3. ……………….. 

 

bb) Byt č. 4 o velikosti 1+3  na ulici Lašská 1155/23, Havířov - Město  

      pořadí žadatelů: 1. ….……….., 2. .…………….., 3. ……………….. 

 

cc) Byt č. 49 o velikosti 1+3  na ulici Nákupní 426/1, Havířov - Šumbark  

      pořadí žadatelů: 1. ………………… 

 

dd) Byt č. 12 o velikosti 1+3  na ulici Mládí 1107/11, Havířov - Šumbark  

      pořadí žadatelů: 1. ….……….., 2. .……………..,  
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p o v ě ř u j e 

 

společnost Městská realitní agentura, s.r.o., k uzavření nájemních smluv s výše 

uvedenými žadateli v uvedeném pořadí za předpokladu splnění podmínek 

záměru pronájmu 

  

   Z: vedoucí EO  

        MRA, s.r.o. 

                                                                                     T: 15. 8. 2018 

 

 

4749/91RM/2018 - Prodloužení nájemních smluv k bytům na ul. Tesařská 321/1,  

Havířov-Město___________________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

prodloužení nájemních smluv nájemcům bytů v domě na ul. Tesařská 321/1, 

Havířov-Město, kterým k 31. 7. 2018 a k 31. 8. 2018 končí nájemní smlouva, 

dle Přílohy č. 1 

 

 

4750/91RM/2018 - „Oprava střechy na ul. Dlouhá 23-33“ - zahájení 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 „Oprava střechy na ul. Dlouhá 23-33“ 

 

2. Rozdělení veřejné zakázky na části: ne 

následné zakázky (opce):   ne 

 

3. Dílčí plnění:     ano 

poskytnutí zálohy:    ne 

čerpání dotace    ne 

přenesení daňové povinnosti:  ano 

 

4. Formu (druh) zadávacího řízení:  zjednodušené podlimitním řízení 

 

5. Zadávací lhůtu:    4 měsíce 

 

6. Výši požadované jistoty:   160.000,- Kč 

 

7. Varianty nabídky:    ne 
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8. Dobu realizace veřejné zakázky:   

Předpokládané zahájení:   09/2018 (03/2019) 

Termín dokončení:    do 180 kalendářních dnů od 

předání staveniště 

 

9. Kritérium hodnocení:    Nejnižší nabídková cena  

v Kč bez DPH (70%) 

         Termín realizace (30%) 

 

10. Zadávací podmínky: 

- záruka 60 měsíců 

- financování do výše 90 %, 10 % po předání díla bez vad a nedodělků 

- Omezení poddodavatelů: 

Zadavatel v souladu s § 105 odst. 2 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 

požaduje, aby následující zadavatelem určené významné činnosti při plnění 

veřejné zakázky byly plněny přímo vybraným dodavatelem: 

Při plnění zakázky nemohou být poddodavateli plněny práce hlavní 

stavební výroby (HSV) bezprostředně související s aplikací nového 

střešního pláště, včetně zateplení střechy, a dále výkon pozice hlavního 

stavbyvedoucího a stavbyvedoucího. 

 

Základní způsobilost: 

dle § 74 odst. 1 dodavatele i jeho poddodavatelů. 

 

Profesní způsobilost: 

a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, ne starší 3 měsíce  

přede dnem podání nabídky, dodavatele i jeho poddodavatelů 

b) doklad prokazující, že je dodavatel oprávněn podnikat v rozsahu  

odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, tedy výpis z živnostenského 

rejstříku nebo živnostenského listu (popřípadě listů) v rozsahu 

odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, tedy plnění v oblasti:  

- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

- Projektovou činnost ve výstavbě 

- Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 

c) doklad prokazující odbornou způsobilost dodavatele, tedy osvědčení o  

autorizaci nebo osvědčení o registraci usazené osoby či hostující osoby  

(dále jen „autorizace“) a to následovně:  

- Prokázání odborné způsobilosti ve formě autorizace v oboru Pozemní  

stavby ve smyslu 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.  

- Prokázání odborné způsobilosti ve formě autorizace v oboru Statika a  

dynamika staveb ve smyslu 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.  

 

- Prokázání odborné způsobilosti ve formě autorizace v oboru Požární  

bezpečnost staveb ve smyslu 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. 
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Ekonomická kvalifikace: 

Zadavatel v souladu s § 78 odst. 1 zákona požaduje, aby minimální roční obrat 

dodavatele dosahoval 15.000.000,- Kč za 3 bezprostředně předcházející účetní 

období (v každém z těchto období). 

 

Technická kvalifikace: 

Dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud v posledních pěti 

letech provedl: 

 

1. Minimálně čtyři realizace stavebních prací obdobného charakteru jako je  

předmět plnění zakázky, tj. rekonstrukce stavby občanského vybavení dle 

definice uvedené v ustanovení § 6 vyhlášky č. 398/2009 Sb. (vyjma staveb, 

které nemají obdobnou povahu – např. sportoviště) nebo jiné stavební práce 

obdobného charakteru (např. administrativní budovy, budovy určené k 

bydlení), ve finančním objemu min. 8.000.000,- Kč bez DPH za každou 

zakázku (jedná se o celkovou hodnotu referenční zakázky, tj. komplexní 

rekonstrukce), přičemž součástí každé referenční zakázky muselo být rovněž 

zateplení střechy. 

Z celkového počtu 4 referenčních zakázek definovaných výše musí být 

minimálně dvě referenční stavební zakázky, jejichž předmětem plnění byla 

realizace rekonstrukce budov určených k bydlení většího množství osob 

(bytový dům, vysokoškolské koleje, DPS, aj.) a realizace musela probíhat za 

provozu (chodu) objektu. 

 

2. Minimálně čtyři referenční stavební zakázky, jejichž předmětem plnění byla  

výměna střešního pláště včetně zateplení střechy (jedná se o revitalizaci 

budov, nikoliv výstavbu), přičemž se muselo jednat o minimálně 4 podlažní 

budovu určenou k bydlení většího množství osob (bytový dům, 

vysokoškolské koleje, DPS, aj.) a realizace zateplení musela probíhat za 

provozu (chodu) objektu (včetně osvědčení či referenční listiny, ze kterých 

musí vyplývat obdobný charakter zakázky), a to v minimální hodnotě 

5.000.000,- Kč bez DPH za každou zakázku. 

 

Z celkového počtu 4 referenčních zakázek definovaných výše musí být 

minimálně dvě referenční stavební zakázky, jejichž předmětem plnění byla 

realizace střechy včetně použití fólie EPDM. 

 

3. Minimálně 3 realizace stavebních prací obdobného charakteru jako je  

předmět plnění zakázky, tj. rekonstrukce nebo výstavba jakékoliv pozemní 

stavby, u které musí uchazeč doložit, že proběhla v rámci zakázky realizace 

elektra (tj. silnoproud a slaboproud) ve finančním objemu dodávané elektro 

technologie (včetně souvisejících montáží a prací) min. 200.000,- Kč bez 

DPH (hodnota elektra) u každé zakázky. Dokládaná reference může být 

samostatnou referenční zakázkou, nebo část předmětu plnění referenční 

zakázky – tuto skutečnost musí uchazeč upřesnit. 
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4. Minimálně dvě zakázky obdobného charakteru jako je část předmětu plnění  

zakázky, tj. realizace rekonstrukce a zateplení rovné střechy včetně zateplení 

a rekonstrukce strojoven výtahů. Dokládaná reference může být samostatnou 

referenční zakázkou, nebo část předmětu plnění referenční zakázky – tuto 

skutečnost musí zájemce o účast upřesnit.  

 

Jestli-že 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 4 

referenčními zakázkami 

 

Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vedoucích pracovníků dodavatele, 

kteří se budou podílet na realizaci zakázky v pozici: 

- hlavního stavbyvedoucího,  

- stavbyvedoucího 

- člena týmu odpovědného za statiku,  

- člena týmu odpovědného za realizaci požární bezpečnosti staveb 

- a člena týmu odpovědného za koordinaci bezpečnosti práce na straně 

zhotovitele. 

 

Dodavatel je povinen prokázat minimální úroveň předmětného kvalifikačního 

předpokladu takto: 

 

hlavní stavbyvedoucí musí mít  

- vysokoškolské vzdělání stavebního směru,  

- autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. v oboru pozemní stavby jako  

autorizovaný inženýr, 

- min. 5 let praxe při řízení stavebních prací, přičemž jako stavbyvedoucí musel  

působit min. u čtyř obdobných zakázek jako je předmět výběrového řízení tj. 

jejichž předmětem plnění byla výměna střešního pláště včetně zateplení 

střechy (jedná se o revitalizaci budov, nikoliv výstavbu), přičemž se muselo 

jednat o minimálně 4 podlažní budovu určenou k bydlení většího množství 

osob (bytový dům, vysokoškolské koleje, DPS, aj.) a realizace zateplení 

musela probíhat za provozu (chodu) objektu, a to v minimální hodnotě 

5.000.000,- Kč bez DPH za každou zakázku, 

- doklad o proškolení na realizaci zateplování budov certifikovaným  

zateplovacím systémem ETICS (např. certifikát, potvrzení od výrobce), který 

hodlá uchazeč použít u realizace zakázky - odpovídajícího základní technické 

specifikaci zakázky. 

 

stavbyvedoucí musí mít  

- vysokoškolské vzdělání stavebního směru,  

- autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. v oboru pozemní stavby, 

- min. 3 roky praxe při řízení stavebních prací, přičemž jako stavbyvedoucí  

nebo zástupce stavbyvedoucího musel působit min. u čtyř obdobných zakázek 

jako je předmět výběrového řízení tj. rekonstrukce stavby občanského 

vybavení dle definice uvedené v ustanovení § 6 vyhlášky č. 398/2009 Sb. 

(vyjma staveb, které nemají obdobnou povahu – např. sportoviště) nebo jiné 

stavební práce obdobného charakteru (např. administrativní budovy, budovy 
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určené k bydlení), ve finančním objemu min. 8.000.000,- Kč bez DPH za 

každou zakázku (jedná se o celkovou hodnotu referenční zakázky, tj. 

komplexní rekonstrukce), přičemž součástí každé referenční zakázky muselo 

být rovněž zateplení střechy. Z celkového počtu 4 referenčních zakázek 

definovaných výše musí být minimálně dvě referenční stavební zakázky, 

jejichž předmětem plnění byla realizace rekonstrukce budov určených k 

bydlení většího množství osob (bytový dům, vysokoškolské koleje, DPS, aj.) a 

realizace musela probíhat za provozu (chodu) objektu, 

- doklad o proškolení na realizaci zateplování budov certifikovaným  

zateplovacím systémem ETICS (např. certifikát, potvrzení od výrobce), který 

hodlá uchazeč použít u realizace zakázky - odpovídajícího základní technické 

specifikaci zakázky. 

 

člen týmu odpovědný za statiku musí mít:  

- vzdělání stavebního směru, 

- autorizaci v oboru Statika a dynamika staveb ve smyslu 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, 

- Min. 3 roky praxe, přičemž jako odpovědný pracovník za statiku musel  

působit min. u tří obdobných zakázek jako je předmět výběrového řízení tj. 

výstavba nebo rekonstrukce stavby občanského vybavení dle definice uvedené 

v ustanovení § 6 vyhlášky č. 398/2009 Sb. (vyjma staveb, které nemají 

obdobnou povahu – např. sportoviště) nebo jiné stavební práce obdobného 

charakteru (např. administrativní budovy, budovy určené k bydlení), ve 

finančním objemu min. 8.000.000,- Kč bez DPH za každou zakázku, 

 

člen týmu odpovědný za realizaci požární bezpečnosti staveb musí mít:   

- min. 3 roky praxe jako osoba odpovědná za realizaci požární bezpečnosti  

staveb (nebo v obdobné pozici),  

- autorizaci v oboru Požární bezpečnost staveb ve smyslu 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 

 

člen týmu odpovědný za koordinaci bezpečnosti práce na straně zhotovitele 

musí mít:  

- vzdělání v oboru předmětu pozice na zakázce – platné osvědčení nebo  

certifikaci vztahující se k výkonu pozice osoby odpovědné za bezpečnost 

práce,  

- min. 3 roky praxe, přičemž jako odpovědný pracovník za koordinaci  

bezpečnosti práce musel působit min. u čtyř obdobných zakázek jako je 

předmět výběrového řízení tj. výstavba nebo rekonstrukce stavby občanského 

vybavení dle definice uvedené v ustanovení § 6 vyhlášky č. 398/2009 Sb. 

(vyjma staveb, které nemají obdobnou povahu – např. sportoviště) nebo jiné 

stavební práce obdobného charakteru (např. administrativní budovy, budovy 

určené k bydlení), ve finančním objemu min. 8.000.000,- Kč bez DPH za 

každou zakázku (jedná se o celkovou hodnotu referenční zakázky, tj. 

komplexní rekonstrukce). Z celkového počtu 4 referenčních zakázek 

definovaných výše musí být minimálně dvě referenční stavební zakázky, kde 

se muselo jednat o minimálně 4 podlažní budovu určenou k bydlení většího 
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množství osob (bytový dům, vysokoškolské koleje, DPS, aj.) a realizace 

zateplení musela probíhat za provozu (chodu) objektu. 

 

Rozsah požadovaných informací a dokladů dle § 79 odst. 2 písm. d) zákona 

Dodavatel prokáže splnění předmětného kvalifikačního předpokladu 

předložením: 

- Doklad (certifikát) o odborné kvalifikaci dodavatele dle systému  

managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle OHSAS 18001, 

jenž je zaveden a používán v organizaci uchazeče nebo certifikátu 

rovnocenného vydaného v členském státě Evropské unie, certifikát musí být 

vydán akreditovanou osobou. 

 

a) Přehledu průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele za poslední  

3 roky 

 

Dodavatel prokáže splnění předmětného kvalifikačního předpokladu 

předložením čestného prohlášení dodavatele obsahujícího přehled průměrného 

ročního počtu zaměstnanců za poslední 3 roky. 

 

Dodavatel splňuje kvalifikační předpoklad, pokud v posledních 3 letech 

zaměstnával v průměru alespoň 15 zaměstnanců za poslední 3 roky. 

 

b) opatření v oblasti řízení z hlediska ochrany životního prostředí, která  

bude dodavatel schopen použít při plnění veřejné zakázky 

 

Rozsah požadovaných informací a dokladů: 

Dodavatel prokáže splnění předmětného kvalifikačního předpokladu 

předložením: 

- Dokladu prokazující zavedení opatření v oblasti řízení z hlediska ochrany  

životního prostředí, která bude dodavatel schopen použít při plnění veřejné 

zakázky. 

- Dodavatel předloží doklad o registraci v systému řízení a auditu z hlediska  

ochrany životního prostředí (EMAS)/certifikát řízení z hlediska ochrany 

životního prostředí dle norem řady ISO 14001 v oboru předmětu plnění 

veřejné zakázky nebo certifikátu rovnocenného vydaného v členském státě 

Evropské unie, certifikát musí být vydán akreditovanou osobou. 

 

11. Složení komise dle Přílohy č. 1. 

 

12. Odeslání výzvy k podání nabídky dodavatelům uvedeným v bodu 12. 

důvodové zprávy. 

 

p o v ě ř u j e 

 

1. společnost PMA tender s.r.o., Lipová 906/1, Staré Brno, 602 00 Brno,  

IČ: 03584607 realizací zadávacího řízení v rozsahu § 43 zákona 
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2. komisi otevíráním obálek a hodnocením nabídek 

 

3. společnost PMA tender s.r.o., Lipová 906/1, Staré Brno, 602 00 Brno,  

IČ: 03584607, posouzením nabídky či nabídek, zda splňují podmínky účasti 

v zadávacím řízení, a posouzením splnění podmínek účasti vybraného 

dodavatele po předložení dokladů podle ust. § 122 zákona 

 

 

4751/91RM/2018 - Poskytnutí peněžitých darů – Havířov v květech 2018 - floristická soutěž  

„Století české pohádky“___________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

poskytnutí peněžitých darů soutěžícím za umístění na 1. – 3. místě  

v soutěži „Století české pohádky“ konané v rámci akce Havířov v květech dne 

16. 6. 2018: 

1. místo -  peněžitý dar ve výši 10.000,- Kč 

„Bob a Bobek“, Sempra Praha a. s. – Hranice   

Květoslava Jemelková, Věra Šedrlová, Renata Škopová 

2. místo -  peněžitý dar ve výši 7.000,- Kč 

„Rumcajs a Manka“, Stredná odborná škola záhradníctva, 

Brezová 2, 921 01 Piešťany – Marta Rybová, Katarína 

Cisáriková, Šimon Masničák, Kristína Miháliková, Peter Morvay 

3. místo -  peněžitý dar ve výši 5.000,- Kč 

„Motýl Emanuel a Maková Panenka“, Henriho květinová dílna 

Sázava – Klára Franc Vavříková, Stella Vavříková, Tomáš Hakl 

 

 

4752/91RM/2018 - Informativní zpráva o výsledcích veřejnosprávních kontrol  

za 2. čtvrtletí 2018, plán kontrolní činnosti na 2. pololetí roku 2018_______ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

1. informativní zprávu o výsledcích veřejnosprávních kontrol provedených  

ve 2. čtvrtletí roku 2018 dle přílohy č. 1, 

 

2. plán kontrolní činnosti na 2. pololetí roku 2018 dle přílohy č. 2. 
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4753/91RM/2018 - Schválení zahraniční pracovní cesty do města Zagorje ob Savi, Slovinsko__ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

na základě pozvání zahraniční pracovní cestu do partnerského města Zagorje  

ob Savi ve Slovinsku ve dnech 02. 08. – 05. 08. 2018 na festival „Noč pred 

nočjo“ a „22. Zagorska noč 2018“ pro: 

 

1) Bc. Josefa Bělicu 

2) Ing. Ondřeje Baránka 

3) Ing. Bohuslava Niemiece 

 

 

4754/91RM/2018 - Přijetí věcného daru______________________________________________  

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e  

 

přijetí věcného daru – 4 ks suchých obleků AGAMA-AQUATIC  

vč. příslušenství pro práci na vodě vše v celkové hodnotě 66.525,80,- Kč  

včetně DPH na dovybavení jednotky Sboru dobrovolných hasičů Havířov 

Životice od Moravskoslezského kraje, IČ: 70 89 06 92 

 

p o v ě ř u j e 

 

Mgr. Janu Feberovou, primátorku statutárního města Havířova, podpisem 

darovací smlouvy  

 

              Z: vedoucí OKP  

                         T: 31. 8. 2018 

 

 

4755/91RM/2018 - Smlouva o bezúplatném převodu majetku____________________________                                             
 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e  

 

uzavření smlouvy o bezúplatném převodu majetku ČR - Hasičského 

záchranného sboru Moravskoslezského kraje, IČ 70884561 na níže uvedené 

věcné prostředky (dále jen „majetek“) : 

  

- Radiostanice ruční Easy Plus, výrobní číslo: #3043102737,  

rok pořízení: 2004, pořizovací cena 61.732,80 Kč, 

- Radiostanice ruční Easy Plus, výrobní číslo: #3043000741,  

rok pořízení: 2004, pořizovací cena 61.732,80 Kč, 
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- Radiostanice ruční Easy Plus, výrobní číslo: #3043102646,  
rok pořízení: 2004, pořizovací cena 61.732,80 Kč, 

- Radiostanice ruční Easy Plus, výrobní číslo: #3043103385,  
rok pořízení: 2004, pořizovací cena 61.732,80 Kč, 

- Radiostanice ruční Easy Plus, výrobní číslo: #3043101563,  
rok pořízení: 2004, pořizovací cena 61.732,80 Kč, 

- Radiostanice ruční Easy Plus, výrobní číslo: #03062800932,  
rok pořízení: 2012, pořizovací cena 63.189,- Kč, 

- Radiostanice ruční SMART, výrobní číslo: #3043200013,  
rok pořízení: 2004, pořizovací cena 66.623,50,- Kč,   

- Radiostanice ruční SMART, výrobní číslo: #3043200808,  
rok pořízení: 2004, pořizovací cena 66.623,50,- Kč,      

- Radiostanice vozidlová, výrobní číslo: #034701268,  
rok pořízení: 2004, pořizovací cena 80.927,11,- Kč, 

- Nabíječ jednonásobný, výroční číslo: MAD229/04D1,  
rok pořízení: 2004, pořizovací cena 4.950,70,- Kč, 

- Nabíječ jednonásobný, výroční číslo: MA314/12D1,  
rok pořízení: 2012, pořizovací cena 4.838,58,- Kč,  

- Nabíječ jednonásobný, výroční číslo: MA307/12D1,  
rok pořízení: 2012, pořizovací cena 4.838,58,- Kč,  

- Nabíječ jednonásobný, výroční číslo: MA1703/12D1,  
rok pořízení: 2012, pořizovací cena 4.933,43,- Kč,   
  

p o v ě ř u j e 
 
Mgr. Janu Feberovou, primátorku statutárního města Havířova, podpisem 
smlouvy o bezúplatném převodu majetku dle přílohy č. 1. 

         
                                    Z: vedoucí OKP  

                         T: 31. 8. 2018 
 

 
4756/91RM/2018 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání  

dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů________________________ 

 
Rada města Havířova 
 

b e r e  n a  v ě d o m í 
 
informativní zprávu o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací 
z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů ke dni 18. 07. 2018 dle příloh 

 

 

4757/91RM/2018 - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty do města Štrasburk a Brusel________ 
 

Rada města Havířova 

 
b e r e   n a  v ě d o m í 

 
zprávu ze zahraniční pracovní cesty do města Štrasburk a Brusel ve dnech  
8. – 13. 7. 2018 v rámci realizace projektu „VI. polsko-česká odborná setkání“ 
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 4758/91RM/2018 - Opakovaná žádost o udělení výjimky ze Zásad pro uzavírání nájemních  

smluv k uvolněným bytům v  majetku města Havířova a mimořádné 

přidělení obecního bytu - Juraj Tulej________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

r u š í 

 

usnesení č. 2986/61RM/2017 ze dne 29.03.2017, kterým  nebylo schváleno 

udělení výjimky z čl. II bodu 2 Zásad pro uzavírání nájemních smluv 

k uvolněným bytům v majetku města Havířova, pro Juraje Tuleje, státního 

příslušníka Slovenské republiky, bytem ………………………. a přidělení 

dvoupokojového nebo třípokojového obecního bytu   

 

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 Juraje Tuleje, 

státního příslušníka Slovenské republiky, bytem ……………………………… 

 

- mimořádné přidělení dvoupokojového nebo třípokojového obecního bytu  

se smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města 

pro příslušné období v lokalitě Havířov-Šumbark (II.etapa) panu Juraji 

Tulejovi, bytem  ……………………………… pod podmínkou,  

že nájemní smlouva bude se jmenovaným uzavřena v souladu se  Zásadami  

  pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova  

ze dne 27.06.2018  a na dobu 3 měsíců s možností prodloužení  

 

     

4759/91RM/2018 - Opakovaná žádost o mimořádné přidělení obecního bytu  

– manž. Ing. Petr Mazoch a Antonie Mazochová_______________________ 

 

Rada města Havířova 

 

t r v á   

 

na usnesení č. 4509/87RM/2018 ze dne 23.05.2018, kterým nebylo v bodě 3 

schváleno mimořádné přidělení třípokojového obecního bytu se smluvním 

nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné 

období situovaného max. od 1. poschodí výše nebo v domě s výtahem v lokalitě 

Havířov-Město nebo Havířov-Podlesí manž. Ing. Petru Mazochovi a Antonii 

Mazochové, t.b. ……………………………… 
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4760/91RM/2018 - Mimořádná přidělení obecních bytů_________________________________  
 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. mimořádné přidělení třípokojového nebo dvoupokojového obecního bytu  

se smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města 

pro příslušné období v lokalitě Havířov-Město MUDr. Romanu Birkovi, t.b. 

……………………………… pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se 

jmenovaným uzavřena v souladu se  Zásadami pro uzavírání nájemních 

smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova ze dne 27.06.2018      

 

2. mimořádné přidělení dvoupokojového obecního bytu se smluvním nájemným  

ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období 

v lokalitě Havířov-Šumbark p. Pavle Smrčkové, t.b. 

……………………………… pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se 

jmenovanou uzavřena v souladu se  Zásadami pro uzavírání nájemních smluv 

k uvolněným bytům v majetku města Havířova ze dne 27.06.2018          

 

     

4761/91RM/2018 - Přidělení jiných obecních bytů______________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. přidělení jiného dvoupokojového obecního bytu se smluvním nájemným  

ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období 

v lokalitě Havířov-Město p. Anežce Kiliánové, t.b. 

……………………………… pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se 

jmenovanou uzavřena v souladu se  Zásadami pro uzavírání nájemních smluv 

k uvolněným bytům v majetku města Havířova ze dne 27.06.2018               

 

2. přidělení jiného třípokojového obecního bytu se smluvním nájemným ve výši 

sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období situovaného 

v přízemí nebo v 1. poschodí v domě na ul. Obránců míru 1193/10  

v Havířově-Šumbarku p. Janu Gabčovi, t.b. ……………………………… 

pod podmínkou, že: 

- před uzavřením nájemní smlouvy jmenovaný předloží doklad o způsobu  

řešení pohledávek vůči městu Havířov 

- nájemní smlouva bude se jmenovaným uzavřena v souladu se Zásadami  

pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města 

Havířova ze dne  27.06.2018              
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4762/91RM/2018 - Přidělení konkrétních obecních bytů_________________________________ 
 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 40 o vel. 1+1 se smluvním  

nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné 

období v domě na ……………………………… p. Pavlu Bobkovi, t.b. 

……………………………… pod podmínkou,  

že nájemní smlouva bude se jmenovaným uzavřena v souladu se Zásadami 

pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města 

Havířova ze dne 27.06.2018 a v době, kdy bude předmětný byt právně volný       

 

2. přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 10 o vel. 1+3 v domě  

na ……………………………… Bc. Claudii Valderové,  

t.b. ……………………………… a p. Janu Stodolovi, t.b. 

……………………………… pod podmínkou, že: 

- před uzavřením nájemní smlouvy p. J. Stodola předloží doklad o způsobu 

řešení pohledávek vůči městu Havířov  

- nájemní smlouva bude se jmenovanými uzavřena v souladu se Zásadami 

pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města 

Havířova ze dne 27.06.2018               

 

3. přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 33 o vel. 1+kk v domě  

na ……………………………… p. Ivanu Parchanskému,  

t.b. ……………………………… pod podmínkou, že nájemní smlouva bude 

se jmenovaným uzavřena v souladu se Zásadami pro uzavírání nájemních 

smluv k uvolněným bytům v domě na ul. Tesařská 321/1 v Havířově-Městě 

ze dne 21.12.2016 a na dobu 3 měsíců s možným prodloužením       

 

n e s c h v a l u j e 

 

4. přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 28 o vel. 1+3 se smluvním  

nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné 

období v domě na ……………………………… p. Vladimíru Zavadzkému, 

t.b. ……………………………… 

 

5. přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 17 o vel. 1+3 se smluvním  

nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné 

období v domě na ……………………………… p. Michalu Surmovi, t.b.  

………………………………  

  
6. přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 3 o vel. 1+4 se smluvním  

nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné 

období v domě na ……………………………… p. Sabině Maléřové, t.b. 

……………………………… 
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4763/91RM/2018 - Přidělení jiného konkrétního obecního bytu - David Pál________________  

 

Rada města Havířova 

 

n e s c h v a l u j e 

 

přidělení jiného konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 23 o vel. 1+2 se 

smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro 

příslušné období v domě na ……………………………… p. Davidu Pálovi, t.b. 

……………………………… 

 

 

4764/91RM/2018 - 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. Pavlíny Lekaczové, trvale bytem  

……………………………… k nájemní smlouvě o nájmu bytu  

č. 13, vel. 1+2 v domě na ul. ………………………………, jehož nájemcem 

je p. Wieslaw Podgrabinski  

 

2. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský  

zákoník, přistoupení p. Kateřiny Slováčkové, trvale bytem 

……………………………… k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 58, vel. 

1+3 v domě na ul. ………………………………, jehož nájemcem je  

p. Adam Štemberka pod podmínkou, že před uzavřením Dohody o vzniku 

společného nájmu bytu - přistoupení ke smlouvě p. K. Slováčková předloží 

doklad o způsobu řešení pohledávek vůči městu Havířov 

 

3. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, přistoupení p. Jakuba Šestáka, trvale ……………………………… 

k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 19, vel. 1+3 v domě na  

ul. ………………………………, jehož nájemcem je jeho otec p. Jiří Šesták  

 

     

4765/91RM/2018 - Uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu - Adam Smetana_______  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 1 o vel. 1+3 se smluvním 

nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné 

období v domě na ul. ………………………………s p. Adamem Smetanou, t.b. 

……………………………… pod podmínkou, že:  

- před uzavřením nájemní smlouvy jmenovaný předloží doklad o způsobu  

řešení pohledávek vůči městu Havířov  

- nájemní smlouva bude s p. A. Smetanou uzavřena v souladu se Zásadami  
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pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova 

ze  dne 27.06.2018 s tím, že stanovená jistota bude uhrazena splátkami  

ve výši 500,00 Kč/měsíc  

 

 

4766/91RM/2018 - Nabídka na prodej nemovitosti dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb.  

od paní Daroslavy Hanouskové_____________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova neschválit   

nabídku na odkoupení stavby pro rodinnou rekreaci stojící na pozemku  

parc.č.  748/13, o výměře 21 m
2
, k.ú. Bludovice, od vlastníka paní Daroslavy 

Hanouskové, bytem ………………………………, která stavbu nabídla městu, 

vlastníkovi pozemku pod stavbou, ve smyslu ust. § 3056 zákona č. 89/2012 Sb. 

 

 

4767/91RM/2018 - Záměr pronájmu pozemku parc.č. 2469/38, k.ú. Šumbark_______________   
                  

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

záměr pronájmu pozemku parc.č. 2469/38 o výměře 3 042 m
2
, k.ú. Šumbark   

za účelem využívání jako cvičnou plochu nebo autocvičiště v rámci výuky 

autoškoly, pro provozovatele autoškoly Patrika Noska, bytem 

………………………………,  IČO: 76294374 

 

 

4768/91RM/2018 - Záměr výpůjčky části pozemku parc.č. 48, k.ú. Bludovice_______________ 

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e  

 

záměr výpůjčky části pozemku parc.č. 48, ostatní plocha zeleň  o výměře  

cca 360 m
2
, k.ú. Bludovice, panu Jiřímu Janečkovi, Orlí 400/1, Havířov-

Šumbark, IČO:62311646 a panu Ivanu Kántorovi, 

………………………………,  IČO: 48816027, za účelem vybudovaného 

venkovního posezení s dětským koutkem k restauraci na ul. Kosmonautů 

v Havířově-Podlesí 
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4769/91RM/2018 - Pronájem částí pozemku parc.č. 4058, k.ú. Havířov-město______________ 

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

1. pronájem části pozemku parc.č. 4058, o výměře 320 m
2
,  

k.ú.  Havířov-město, paní Michale Vatralové, ………………………………, 

za účelem zahrady, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, 

s účinností od 1. 9. 2018, za nájemné ve výši 448,00 Kč/rok 

 

2. pronájem části pozemku parc.č. 4058, o výměře 148 m
2
,  

k.ú.  Havířov-město, panu Maroši Heskovi, ………………………………,  

za účelem zahrady, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, 

s účinností od 1. 9. 2018, za nájemné ve výši 207,00 Kč/rok 

 

a 

 

ukončení pronájmu částí pozemku parc.č. 4058, k.ú.  Havířov – město, s panem 

Kamilem Révayem, ………………………………, Robertem Chlebovým,  

……………………………… a Richardem Valešem, 

………………………………, dohodou ke dni 31. 8. 2018 

 

p o v ě ř u j e   

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem nájemních 

smluv a dohod o ukončení nájmu pozemku             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                               Z: vedoucí EO 

                                                                                                               T: 30. 9. 2018 

 

                                                                                                                                                               

4770/91RM/2018 - Pronájem části pozemku parc.č. 398/1, k.ú. Bludovice__________________ 

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

pronájem části pozemku parc.č. 398/1, k.ú. Bludovice, o výměře 1m
2
, 

společnosti Olife Energy, a.s., IČO: 29291879, se sídlem Lazarská 11/6,  

Nové Město, Praha 2, zastoupena panem Petrem Dvořákem, členem 

představenstva, za účelem výstavby, instalace a provozu dobíjecí stanice pro 

elektromobily a vyhrazení dvou stávajících parkovacích míst k této nabíjecí 

stanici, přístupné pro širokou veřejnost, na dobu určitou 10 let počínaje dnem 

uzavření smlouvy s možností dalšího prodloužení na dobu 5 let, smluvní 

nájemné za pronájem části pozemku a umístění reklamy ve výši 100,00 Kč 

včetně DPH/kalendářní rok  

 

 

 

 



 
 

USNESENÍ 

z 91. schůze Rady města Havířova 

konané dne 25.07.2018 

28 

p o v ě ř u j e   

 
náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy o 
nájmu pozemku 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                               Z: vedoucí EO                                                                                                                           
                                                                                                               T: 30. 9. 2018 
 

 

4771/91RM/2018 - Nájem pozemků v majetku Lesů České republiky, s. p. v k. ú. Bludovice___    
 

Rada města Havířova   
 
s c h v a l u j e  
 
nájem pozemků v lesním úseku ul. Přátelství, k.ú. Bludovice, parc. č. 2973/1  
o vým. 1142 m

2
,  parc. č.  2973/4 o vým. 232 m

2
 a parc. č. 2973/5 o  vým.  

515 m
2
, v majetku pronajímatele Lesů ČR, s. p., Hradec Králové, Přemyslova 

1106, Lesní správy Ostrava, Šenov u Ostravy, Těšínská 993, IČO: 421 96 451, 
nájem je sjednán na dobu určitou od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2023, přičemž nájemné 
bude stanoveno dle vnitřních předpisů pronajímatele maximálně do výše  
25,00 Kč/m

2
/rok, tj. za výměru 1889 m

2
 celkem maximálně 47.225,00  Kč/rok, 

bez DPH s tím, že pronajímatel je oprávněn každoročně upravit výši nájemného 
dle roční míry inflace a růstu indexu spotřebitelských cen 
    

p o v ě ř u j e    

 
náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem nájemní 
smlouvy                                                                                                                                                                                                    

        Z: vedoucí EO 

                                                                                                                   T: 30. 9. 2018 
 

 

4772/91RM/2018 - Zřízení pozemkových služebností___________________________________  
 

Rada města Havířova 
 

s c h v a l u j e 
 
1. zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům v majetku města a to  

parc.č. 2170/1, 2170/22, 2170/23, 2170/117, k.ú. Bludovice  za účelem 
umístění  vodovodní přípojky za jednorázovou úhradu ve výši 3.000,00 Kč  
+ DPH, (o výměře 24 m

2 
– graficky označeno v GP písmenem „B“),  

za účelem umístění  kanalizační přípojky za jednorázovou úhradu ve výši 
3.125,00 Kč + DPH, (o výměře 25 m

2 
– graficky označeno v GP písmenem 

„C“) a za účelem umístění  sjezdu za jednorázovou úhradu ve výši  
3.000,00 Kč + DPH, (o výměře  14 m

2
 
 
– graficky označeno v GP písmenem 

„A“) dle GP č.  4337-90/2018  ze dne 07.06.2018 ve prospěch  pozemku 
parc.č. 51/2, k.ú. Dolní Těrlicko, jehož součástí je budova č.p. 1099, jimiž  
ke dni zřízení pozemkové služebnosti jsou vlastníky Tomáš Kubiczek a  
Mgr. Dagmar Kubiczková, oba bytem ………………………………, na dobu 
neurčitou 
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2. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to  

parc.č. 1066/2, k.ú. Bludovice za účelem umístění vodovodní přípojky  

za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,00 Kč + DPH, (o výměře 1,88 m
2  

– graficky označeno v GP písmenem „C“) a za účelem umístění sjezdu  

za jednorázovou úhradu ve výši 3.000,00 Kč + DPH, (o výměře 3,51 m
2
  

 
– graficky označeno v GP písmenem „D“) dle GP č.  4328-39/2018   

ze dne 20.04.2018 ve prospěch  pozemku parc.č. 1058/43, k.ú. Bludovice, 

jehož součástí je budova č.p. 1202, jimiž ke dni zřízení pozemkové 

služebnosti jsou vlastníky Ing. Radim Ticháček a Kateřina Ticháčková, oba 

bytem ………………………………, na dobu neurčitou 

 

3. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č. 1675,  

k.ú. Bludovice  za účelem umístění  kanalizační přípojky za jednorázovou 

úhradu ve výši 1.038,00 Kč + DPH, (o výměře 8,30 m
2 

– graficky označeno 

v GP písmenem „B“) a za účelem umístění  sjezdu za jednorázovou úhradu 

ve výši 3.000,00 Kč + DPH, (o výměře  24,20 m
2
 
 
– graficky označeno v GP 

písmenem „A“) dle GP č. 3919-75/2014 ze dne 18.09.2014 ve prospěch  

pozemku parc.č. st. 688, k.ú. Prostřední Bludovice, jehož součástí je budova 

č.p. 760, jimž ke dni zřízení pozemkové služebnosti je vlastník Martin Balon, 

bytem ………………………………, na dobu neurčitou 

 

 4. zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům v majetku města a to  

parc.č. 2648/2, 2649, k.ú. Prostřední Suchá  za účelem umístění  vodovodní 

přípojky za jednorázovou úhradu ve výši 3.831,00 Kč + DPH, (o výměře 

30,65 m
2 

– graficky označeno v GP písmenem „B“) a za účelem umístění  

sjezdu za jednorázovou úhradu ve výši 3.000,00 Kč + DPH, (o výměře  

23,91 m
2
 
 
– graficky označeno v GP písmenem „A“) dle GP č.  3132-

60/2018  ze dne 11.06.2018 ve prospěch  pozemku parc.č.1555/2,  

k.ú. Prostřední Suchá, jehož součástí je budova č.p. 1522, jimiž ke dni 

zřízení pozemkové služebnosti jsou vlastníky Tomáš Walter a Lucie Walter, 

oba bytem ………………………………, na dobu neurčitou 

 

5. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to  

parc.č. 464/183, k.ú. Bludovice za účelem umístění plynovodní přípojky  

za jednorázovou úhradu ve výši 10.000,00 Kč + DPH, (o výměře 4 m
2
)  

ve prospěch  pozemku parc.č. 484/302, k.ú. Bludovice, jehož součástí je 

budova-jiná stavba č.p. 1650, jimiž ke dni zřízení pozemkové služebnosti  

je vlastník Autoklub Podlesí-Havířov, z.s., sídlo: Studentská 1650/9b, 

Podlesí, 736 01 Havířov, IČO: 004 95 158, na dobu neurčitou 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv o 

zřízení pozemkové služebnosti  

                                                                                   Z: vedoucí EO 

                                                                                             T: 31. 10. 2018 
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4773/91RM/2018 - Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti PODA a.s.____________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města a to parc.č. 1529, 1535, 

3925/1, k.ú. Havířov- město spočívající v právu umístit, provozovat, trpět 

podzemní vedení telekomunikační 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 

podzemního vedení za jednorázovou úhradu ve výši 5.625,00 Kč + DPH,  

o celkové výměře 45 m
2
 dle GP č. 2204-100/2018 ze dne 28.05.2018, na dobu 

neurčitou  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 primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  

o zřízení věcného břemene 

                                                                                             Z: vedoucí EO 

                                                                                             T: 31. 10. 2018 

 

 

4774/91RM/2018 - 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 50 m
2
 v suterénu obytného domu ul. Mánesova 992/48,  

Havířov-Město, spol. Buy-store s.r.o., IČO: 07218397, jako prodejnu levného 

textilu 

 

2. záměr pronájmu části nemovité věci – místnosti o výměře 14,96 m
2
  

v suterénu obytného domu ul. Mládí 20, Havířov-Šumbark,  

p. Tomáši Večerkovi, jako sklad pro vlastní potřebu 

 

 

4775/91RM/2018 - Ukončení nájmu části nemovité věci dohodou a 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 61 m
2 

v suterénu obytného domu ul. Mládí 1100/10, 

Havířov-Šumbark, nájemci p. Adamu Sovovi, IČO: 73930105, dohodou  

k 31. 7. 2018 
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2. obecný záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího  

k podnikání o celkové výměře 61 m
2 

v suterénu obytného domu  

ul. Mládí 1100/10, Havířov-Šumbark 

 

 

4776/91RM/2018 - 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 v samostatné 

přístavbě zdravotního střediska o celkové výměře 35,18 m
2 

ul. Studentská 

1548/26, Havířov-Podlesí, spol. Lékárna Fortuna s.r.o., IČO: 26818167, jako 

sklad zdravotnického materiálu, za podmínek: 

- nájemné 700,00 Kč/m
2
/rok bez DPH, 

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 

 

2. pronájem části nemovité věci – místnosti o celkové výměře 20 m
2 

v suterénu  

obytného domu ul. Jedlová 494/4, Havířov-Šumbark,
 
p. Jiřímu Andráškovi, 

bytem ……………………………., jako sklad pro vlastní potřebu,  

za podmínek: 

- nájemné 100,00 Kč/m
2
/rok bez DPH 

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 

 

3. pronájem části nemovité věci – místnosti o výměře 1,20 m
2 

v přízemí  

obytného domu
 

ul. Ostrovského 947/20, Havířov-Město,
  

p. Yvoně Murgašové, bytem ……………………………., jako sklad pro 

vlastní potřebu, za podmínek: 

- nájemné 100,00 Kč/m
2
/rok bez DPH 

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 

 

 

4777/91RM/2018 - Pronájmy a prodloužení nájmu částí nemovitých věcí__________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. pronájem části nemovité věci – místnosti o výměře 7,87 m
2
 v suterénu 

obytného domu ul. Slovanská 1223/7, Havířov-Město, p. Renátě Záchenské, 

jako sklad pro vlastní potřebu, za podmínek: 

- nájemné 100,00 Kč/m
2
/rok bez DPH 

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 

 

2. ukončení smlouvy o umístění reklamního zařízení na střeše budovy na  

Národní tř. 1541/14a, Havířov-Město, provozovateli spol. JS Communication 

s.r.o., IČO: 29454786, dohodou k 31. 7. 2018 
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3. pronájem části střechy budovy na Národní tř. 1541/14a, Havířov-Město,  

k umístění reklamního panelu 3x1 m, spol. Ježek atelier architects s.r.o., IČO: 

04304942, za podmínek: 

- nájemné 2.000,00 Kč/m
2
/rok bez DPH, tj. 500,00 Kč měsíčně bez DPH 

- na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 8. 2018 

4. prodloužení pronájmu části nemovité věci - střechy a místnosti o výměře 

6,40 m
2
 ve střešní nástavbě obytného domu ul. Mánesova 989/42,  

Havířov-Město, nájemci spol. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., 

IČO: 04084063, k umístění technologie mobilního operátora, za podmínek:  

- roční nájemné 100.000,00 + DPH 

- nájem na dobu určitou do 31. 12. 2023 

 

 

4778/91RM/2018 - Pronájmy části nemovité věci v Městském podnikatelském centru________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

pronájem části nemovité věci – místnosti č. 001 o výměře 24,90 m
2
 a podíl  

na společných prostorách o výměře 10 m
2
 v 1. podzemním podlaží budovy 

Městského podnikatelského centra, ul. Palackého 689/2, Havířov-Město, spol. 

Transport On-Line s.r.o., IČO: 05841984, jako dispečink taxi, za podmínek: 

- nájemné 500,00 Kč/m
2
/rok bez DPH za provozní plochy 

- nájemné 53,00 Kč/m
2
/rok bez DPH za společné prostory 

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 

 

  

4779/91RM/2018 - Výsledek veřejné soutěže__________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a  v ě d o m í 

 

podání jediné nabídky do veřejné soutěže p. č.  5/EO/2018  na pronájem části  

nemovité věci  – prostoru sloužícího k podnikání o celkové výměře 157,85 m
2
 

v 1. nadzemním podlaží části D budovy č. p. 86, ul. Svornosti 2, Havířov-

Město, Revírní bratrskou pokladnou, zdravotní pojišťovnou,  IČO: 47673036 

 

s c h v a l u j e 

 

1. uzavření nájemní smlouvy na část nemovité věci – prostoru sloužícího 

k podnikání o celkové výměře 157,85 m
2
 v 1. nadzemním podlaží části D 

budovy č. p. 86, ul. Svornosti 2, Havířov-Město, s Revírní bratrskou 

pokladnou, zdravotní pojišťovnou,  IČO: 47673036, za podmínek: 

- nájemné 1 510,00 Kč/m
2
/rok bez DPH,  

- nájem od 1. 11. 2018 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,  

- platba nájmu a záloh za služby měsíčně, 

- účel: provoz kontaktního místa zdravotní pojišťovny – expozitury Havířov 
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2. uzavření smlouvy o výpůjčce části nemovité věci – prostoru sloužícího  

k podnikání o celkové výměře 157,85 m
2
 v 1. nadzemním podlaží části D 

budovy č. p. 86, ul. Svornosti 2, Havířov-Město, s Revírní bratrskou 

pokladnou, zdravotní pojišťovnou,  IČO: 47673036 za účelem rekonstrukce 

prostor v rozsahu odsouhlaseném pronajímatelem, s podmínkou úhrady 

služeb, od uzavření a zveřejnění smlouvy o výpůjčce v registru smluv  

do 31. 10. 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy o 

výpůjčce a nájemní smlouvy                                        

                                                                                            Z: vedoucí EO 

                                                                                            T: 31. 8. 2018 

 

 

4780/91RM/2018 - Ukončení nájmu dohodou__________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

 

ukončení nájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání  

o celkové výměře 40 m
2 

a podílu na společných prostorách o výměře 17 m
2
  

v 1. nadzemním podlaží Městského podnikatelského centra, ul. Palackého 

689/2, Havířov-Město, nájemci společnosti Konsens Morava o.p.s.,   

IČO: 03305317, dohodou k 31. 7. 2018 

 

 

4781/91RM/2018 - 2. úprava odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2018_______ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

2. úpravu odpisových plánů na rok 2018 příspěvkových organizací zřízených 

městem Havířovem, dle příloh materiálu, kdy celková výše odpisů po této 

úpravě činí 46 542 812,21 Kč. 

 

 

4782/91RM/2018 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e    

 

rozpočtová opatření č. 73. a 74., 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  

rozpočtová opatření č. 73. a 74., dle důvodové zprávy a příloh. 

 

 

4783/91RM/2018 - Udělení souhlasu s přijetím darů příspěvkovými organizacemi zřízenými  

statutárním městem Havířov_______________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s ouh l as í  

 

s přijetím darů příspěvkovou organizací města: 

 

1. ASTERIX - středisko volného času Havířov, příspěvková organizace,  

IČO: 75085747 

 

    - věcný dar ve výši 6 820 Kč od společnosti REFOTAL s.r.o. Havířov, 

Dolní Suchá Prachatická 309/31, 735 64  Havířov – Dolní  Suchá,    

IČO:  25367935 – sportovní vybavení (míče) 

   

2. Základní škola Havířov-Šumbark Moravská  29/497 okres Karviná,  

příspěvková organizace, IČO: 00297488 

 

   - peněžitý dar ve výši 208 060 Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN, 

o.p.s. Vladislavova 152/4, 140 00 Praha 4, Nusle, IČO: 24231509   

– zajištění školního stravování pro 41 znevýhodněných žáků školy  

v období školního roku 2018/2019 

 

 

4784/91RM/2018 - 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 

 

ukončení výkonu funkce člena školské rady z důvodu rezignace: 

 

pana Radima Mudry na Základní škole Havířov-Město Gorkého 1/329 okres 

Karviná, příspěvková organizace ke dni 15. 6. 2018 

   

j m e n u j e 

 

pana Ing. Petra Smrčka, bytem ……………………………., členem školské 

rady na Základní škole Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná, 

příspěvková organizace ke dni 25. 7. 2018  
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p o v ě ř u j e 

 

primátorku 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  

 

          Z: vedoucí OŠK 

                                                                                          T: srpen 2018 

 

 

4785/91RM/2018 - Informativní zpráva o využití možnosti výjimky z nejvyššího počtu dětí  

a žáků na třídu za školní rok 2017/2018______________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

informativní zprávu o využití možnosti výjimky z nejvyššího počtu dětí a žáků 

na třídu za školní rok 2017/2018 dle přílohy č. 1 

 

 

4786/91RM/2018 - Zahájení školního roku 2018/2019 v 1. třídách základních škol jejichž  

zřizovatelem je statutární město Havířov_____________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

účast zástupců města Havířova na zahájení školního roku 2018/2019  

v 1. třídách základních škol dne 3. září 2018 takto:  

 

p. Mgr. Jana Feberová 

na Základní školu Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná 

 

p. Mgr. Ivana Hlubinková Kožmínová  

na Základní školu Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, 

příspěvková organizace 

 

p. PaedDr. Václav Hujer 

na Základní školu Havířov-Město 1. máje 10a okres Karviná, příspěvková 

organizace  

 

p. Bc. Alena Zedníková 

na Základní školu a Mateřskou školu Havířov-Město Na Nábřeží, příspěvková 

organizace 

 

p. Vojtěch Kozák 

na Základní školu Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná 
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p. Ing. Eva Šillerová 
na Základní školu Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná 

 
p. Ing. Karel Šlachta 
na Základní školu Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná, 
příspěvková organizace 
 
p. Iveta Kočí Palkovská 
na Základní školu Havířov-Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná 
 
p. Mgr. Iva Georgiu 
na Základní školu a Mateřskou školu s polským jazykem vyučovacím Havířov-
Bludovice Selská, příspěvková organizace 
 
p. Róbert Masarovič, MSc  
na Základní školu a Mateřskou školu Havířov-Bludovice Frýdecká, 
příspěvková organizace   
 
p. Bc. Josef Bělica 
na Základní školu Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná 
 
p. Karel Ďurkáč 
na Základní školu Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná 
 
p. Ondřej Baránek 
na Základní školu Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, 
příspěvková organizace 
 
p. Mgr. Stanislava Gorecká 
na Základní školu Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková 
organizace 
 
p. Ing. Bohuslav Niemiec 
na Základní školu Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, 
příspěvková organizace 
 
p. Eva Radová 
na Základní školu a Mateřskou školu Havířov-Životice Zelená, příspěvková 
organizace 
 
p. Ing. Mgr. Jindřich Honěk 
na Základní školu Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 
okres Karviná 
 

u k l á d á 
 
oznámit zástupcům města přesnou hodinu a místo zahájení školního  
roku 2018/2019 v 1. třídách  výše jmenovaných škol  
 

                 Z: vedoucí OŠK 
                 T: srpen 2018  
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4787/91RM/2018 - Jmenování nových členů konkurzní komise pro konkurzní řízení  

na pracovní místo ředitele/ředitelky MŠ Přímá Havířov________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e     n a    v ě d o m í 

 

1. sdělení Bc. Yvetty Polákové, členky konkurzní komise za odborníky  

v oblasti státní správy o neúčasti při konkurzním řízení na pracovní místo 

ředitele/ředitelky MŠ Přímá Havířov ve dnech 3. 7. a 2. 8. 2018 

2. sdělení Mgr. Ivety Galuškové, školní inspektorky České školní inspekce  

o neúčasti při konkurzním řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky MŠ 

Přímá Havířov dne 2. 8. 2018, která byla jmenována členkou konkurzní 

komise za Českou školní inspekci 

 

j m e n u j e 

 

do konkurzní komise pro konkurzní řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky 

Mateřské školy Havířov-Podlesí Přímá 8/1333, příspěvková organizace,  

IČO: 70958246 tyto nové členy: 

 

Bc. Zuzanu Novákovou, za odborníky v oblasti státní správy 

Mgr. Jiřinu Budíkovou, školní inspektorku České školní inspekce 

 

 

4788/91RM/2018 - Stanovení platu ředitelce ZŠ a MŠ Zelená Havířov od 1. 9. 2018__________ 

 

Rada města Havířova 

 

s t a n o v í 

 

plat ředitelce Základní školy a Mateřské školy Havířov-Životice Zelená, 

příspěvková organizace IČO: 75027569 paní Mgr. Blance Helštýnové  

od 1. 9. 2018 dle přílohy č. 1 

 

u k l á d á 

 

vyhotovit a předat platový výměr ředitelce Základní školy a Mateřské školy 

Havířov-Životice Zelená, příspěvková organizace, IČO: 75027569  

paní Mgr. Blance Helštýnové 

 

                                                                                            Z: vedoucí OŠK 

                                                                                                T: srpen 2018 
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4789/91RM/2018 - Jmenování na pracovní místo ředitele ZŠ Pujmanové Havířov___________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e    n a    v ě d o m í 

 

zápis o průběhu konkurzu na pracovní místo ředitele Základní školy  

Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná, IČO: 48805475  

dle přílohy č. 1 

 

j m e n u j e 

 

s účinností od 30. 8. 2018 na pracovní místo ředitele Základní školy  

Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná, IČO: 48805475  

pana Ing. Martina Ireina 

 

 

4790/91RM/2018 - Rozdělení výtěžku z Reprezentačního plesu města Havířova v roce 2018___ 

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit  

přidělení výtěžku tomboly z Reprezentačního plesu města Havířova 2018 

1. ve výši 16.000 Kč nezletilému Ondřeji Zemkovi, nar. ……………,  

trvale bytem ………………………………., kdy část výtěžku plesu bude 

použita na zakoupení notebooku včetně příslušenství, 

 

2. ve výši 24.373 Kč nezletilé Sáře Hrabcové, nar. ……………., trvale bytem   

……………………………., kdy část výtěžku plesu bude použita na zajištění 

vybavení do dětského pokoje,  

 

3. ve výši 8.000 Kč nezletilé Gabriele Kristině Zapletalové, nar. ………………,  

trvale bytem ……………………………., kdy část výtěžku plesu bude 

použita na zakoupení pračky pro rodinu a lůžkovin pro nezletilou.  

 

 

4791/91RM/2018 - Žádost o vyjádření podpory v rámci poskytování sociálních služeb 

společnosti Komplexní domácí péče Hestia s.r.o._______________________ 

 

Rada města Havířova 

 

 s o u h l a s í 

 

s vyjádřením formální podpory poskytovaných sociálních služeb společnosti 

Komplexní domácí péče Hestia s. r. o., se sídlem Dlouhá třída 1510/18d,  

736 01 Havířov-Město, IČ: 26861666 za účelem zařazení sociálních služeb  

do optimální sítě sociálních služeb Moravskoslezského kraje, bez závazku 

veřejného zadavatele 
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4792/91RM/2018 - Žádost o vyjádření podpory v rámci poskytování sociálních služeb 

subjektu Andělé Stromu života pobočný spolek Moravskoslezský kraj____ 

 

Rada města Havířova 

 

 s o u h l a s í 

 

s vyjádřením formální podpory poskytovaných sociálních služeb subjektu 

Andělé Stromu života pobočný spolek Moravskoslezský kraj, se sídlem  

Msgr. Šrámka 1186/16, 741 01 Nový Jičín, IČ: 03632661 za účelem zařazení 

sociálních služeb do optimální sítě sociálních služeb Moravskoslezského kraje, 

bez závazku veřejného zadavatele 

 

 

4793/91RM/2018 - VZ/322/OSV/18 - „Pořízení dvou automobilů pro Sociální služby města  

Havířova“ – rozhodnutí o výběru nabídky, zrušení části veřejné zakázky  

a vyhlášení nového zadávacího řízení________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

r u š í 

 

část 1 (vozidlo k přepravě za klientem) veřejné zakázky malého rozsahu 

VZ/322/OSV/18 - „Pořízení dvou automobilů pro Sociální služby města 

Havířova“, neboť na tuto část veřejné zakázky nebyla podána žádná nabídka  

 

r o z h o d l a  
 

o výběru nabídky na část 2 (vozidlo k přepravě seniorů a imobilních občanů) 

veřejné zakázky malého rozsahu VZ/322/OSV/18 - „Pořízení dvou automobilů 

pro Sociální služby města Havířova“ od společnosti ADO Ostrava, a.s., 

Brandlova 1911/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO: 47676973, za 

nabídkovou cenu 570 000 Kč bez DPH (689 700 Kč vč. DPH), s termínem 

dodání do 120 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy, s technickou 

specifikací uvedenou v příloze č. 1 

 

s ch v a l u j e 

 

1. zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na 

dodávky „Pořízení automobilu pro Sociální služby města Havířova“  

 

2. následné veřejné zakázky (opce):  ne  

    rozdělení předmětu plnění na části:  ne  

                                                                   

3. dílčí plnění (fakturace):   ne 

    poskytnutí zálohy:    ne 

    čerpání dotace:    ano  

    přenesená daňová povinnost:   ne 

 

4. variantní nabídky:  ne 
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5. dobu realizace veřejné zakázky:   

    předpokládané zahájení:   první týden září 2018 (účinnost  

       smlouvy) 

    termín dodání vozidel:   dle návrhu dodavatele,  

       maximálně však do 120  

       kalendářních dnů ode  

dne účinnosti smlouvy 

          

6. kritérium hodnocení:   nejnižší nabídková cena v Kč  

bez DPH  

 

7. základní způsobilost dodavatele:    

- čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči příslušnému finančnímu úřadu 

- čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči příslušnému úřadu sociálního 

zabezpečení 

- čestné prohlášení o bezúhonnosti uchazeče v případě, že uchazečem bude  

fyzická osoba, nebo čestné prohlášení o bezúhonnosti všech členů 

statutárního orgánu uchazeče v případě, že uchazečem bude právnická 

osoba. 

(vše ne starší 3 měsíce přede dnem podání nabídky) 

 

8. profesní způsobilost dodavatele:  

- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, ne starší 3 – 

měsíce přede dnem podání nabídky 

- doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné  

zakázky (zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění), 

pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují 

 

9. podmínky zadávacího řízení:      

  - požadavky na plnění předmětu veřejné zakázky dle Přílohy č.2 

  - záruka dle výrobce 

 

10. způsob realizace zadávacího řízení: 

- listinnou formou 

 

11. složení hodnotící komise dle Přílohy č. 3  

 

12. zveřejnění a odeslání výzvy k podání nabídky dodavatelům  

uvedeným v Příloze č. 4  

 

p o v ě ř u j e 

 

1. náměstkyni primátorky pro sociální rozvoj podpisem oznámení o zrušení  

části 1, o výběru nabídky na část 2 a smlouvy na část 2 veřejné zakázky 

malého rozsahu VZ/322/OSV/18 - „Pořízení dvou automobilů pro Sociální 

služby města Havířova“  

 

2. náměstkyni primátorky pro sociální rozvoj podpisem dokumentů  

souvisejících se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého rozsahu 

„Pořízení automobilu pro Sociální služby města Havířova“  
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u k l á d á 

 

1. předložit k podpisu oznámení o zrušení části 1, o výběru nabídky na část 2 a  

smlouvu na část 2 veřejné zakázky malého rozsahu VZ/322/OSV/18 - 

„Pořízení dvou automobilů pro Sociální služby města Havířova“  

 

        Z: vedoucí OSV 

        T: červenec 2018 

 

2. předložit k podpisu výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace na  

veřejnou zakázku malého rozsahu „Pořízení automobilu pro Sociální služby 

města Havířova“ 

 

        Z: vedoucí OSV 

        T: červenec 2018 

 

 

4794/91RM/2018 - Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic,  

schválení změny výše částek schválených jmenovitých investičních 

příspěvků, pořízení nemovitého majetku -  MŠ  Balzacova Havířov_______ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci města Mateřská škola Havířov-Podlesí  

Balzacova 2/1190, IČO: 61988685  

 

v souladu s § 30 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, převod částky z rezervního fondu do 

fondu investic ve výši 45 000,00 Kč na dofinancování pořízení ekologické 

badatelny na školní zahradu (odl. pracoviště na ul. Kosmonautů) 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit příspěvkové organizaci města Mateřská škola Havířov - Podlesí 

Balzacova 2/1190, IČO: 61988685  

1. změnu použití výše částek schválených investičních příspěvků na rok 2018,  

a to takto:  

- finanční částku na pítko na školní zahradu ve výši 19 000,00 Kč změnit  

na 8 610,00 Kč 

- finanční částku na ekologickou badatelnu na školní zahradu  

ve výši 65 000,00 Kč změnit na 132 950,00 Kč s tím, že pořízení 

ekologické badatelny bude dokryto z úspory pořízení pítka na školní 

zahradu ve výši 10 390,00 Kč, převodem z rezervního fondu  

do fondu investic ve výši 45 000,00 Kč a finančními prostředky z fondu 

investic ve výši 12 560,00 Kč 
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2. pořízení nemovitého majetku do vlastnictví zřizovatele a předání tohoto  

majetku k hospodaření dle § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb.,  

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů: 

- ekologická badatelna na školní zahradu MŠ Kosmonautů v ceně  

132 950,00 Kč včetně DPH 

uložit ekonomickému odboru zapracovat změnu použití výše schválených 

investičních dotací na rok 2018 do návrhu úprav rozpočtu V. na rok 2018 

 

 

4795/91RM/2018 - „ZŠ Na Nábřeží - výměna oken, dveří, oprava fasády a vstupního portálu“ 

(číslo stavby 15033) – uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo 

č. 678/OSRM/2017________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e   
 

1. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 678/OSRM/2017 dle Článku III 

a přílohy č. 1 této SoD o dodatečné stavební práce za cenu 1 481 647,89 Kč 

bez DPH (1 792 793,95 Kč včetně DPH) v rozsahu přílohy č. 1 

 

2. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 678/OSRM/2017 dle Článku III  

a přílohy č. 1 této SoD stavebních prací za cenu -  1 388 976,09  Kč bez DPH 

(-1 680 661,07 Kč včetně DPH) v rozsahu přílohy č. 1 

 

3. změny položkového rozpočtu ke Smlouvě o dílo č. 678/OSRM/2017  

související s bodem 1 a 2 tohoto usnesení  

 

4. uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 678/OSRM/2017 na provedení  

stavby „ ZŠ Na Nábřeží -  výměna oken, dveří, oprava fasády a vstupního 

portálu“ v rozsahu bodu 1 až 3 tohoto usnesení se společností BDSTAV 

MORAVA, s.r.o.,  IČO: 26807947  

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem Dodatku č. 2 

ke Smlouvě o dílo č. 678/OSRM/2017 ze dne 28. 8. 2017 

 

u k l á d á 

 

předložit k podpisu Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 678/OSRM/2017   

ze dne 28.8.2017                

               Z: vedoucí OÚR 

              T: 8/2018  
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4796/91RM/2018 - VZ/303/OÚR/18 – „Areál volného času – 1. etapa“ (číslo stavby 3026)  

– o zrušení zadávacího řízení a zahájení nového zadávacího řízení________  
 

Rada města Havířova 

 

r u š í 

 

zadávací řízení VZ/303/OÚR/18 – „Areál volného času – 1. etapa“ neboť do 

zadávacího řízení byla podána pouze jedna nabídka společnosti PROSTAVBY 

INVEST, s.r.o., IČ: 060 24 408, která ve srovnání s předpokládanou hodnotou 

veřejné zakázky a s ohledem na hospodárnost, efektivnost a účelnost při 

nakládání s veřejnými prostředky byla vyhodnocena jako ekonomicky 

nevýhodná. 

 

s c h v a l u j e 

 

1. zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební  

Práce „Areál volného času – 1. etapa“ – výběr zhotovitele (stavba č. 3026) 

 

2. následné veřejné zakázky (opce):  ne  

    rozdělení veřejné zakázky na části:  ne 

 

3. dílčí plnění (fakturace):   ano (měsíční) 

    poskytnutí zálohy:    ne 

    čerpání dotace:    ne 

    přenesená daňová povinnost:   ne 

4. varianty nabídky:    ne 

 

5. dobu realizace veřejné zakázky:  

předpokládané zahájení:   druhá polovina září 2018 

(účinnost smlouvy) 

termín ukončení:  nejpozději do 100 kalendářních 

dnů ode dne účinnosti smlouvy 

(zveřejnění smlouvy v registru 

smluv) 

 

6. kritérium hodnocení:    nejnižší nabídková cena v Kč  

bez DPH (váha 100%) 

 

7. základní způsobilost dodavatele  

- v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání  

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů - čestné prohlášení  

ne starší 3 měsíce přede dnem podání nabídky 

 

8. profesní způsobilost:  

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence dodavatele, pokud  

je v nich zapsán, ne starší 3 měsíce přede dnem podání nabídky 

- doklad o oprávnění k podnikání dodavatele v rozsahu odpovídajícímu  

předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění 

vyžadují  
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9. ekonomickou kvalifikaci: 

- čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou  

zakázku 

 

10. technickou kvalifikaci:  

- seznam stavebních prací jako předmět veřejné zakázky, poskytnutých za  

posledních 5 let před dnem podání nabídky včetně osvědčení objednavatele 

o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších stavebních prací 

v seznamu uvedených, přičemž dodavatel splní danou kvalifikaci, pokud 

prokáže poskytnutí min. 2 zakázek, jejichž předmětem byla výstavba 

sportovního areálu včetně veřejného osvětlení v minimální hodnotě 

3.000.000 Kč bez DPH / tyto stavební práce na 1 zakázce. 

 

- seznam osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky, v tomto  

složení: 

a) stavby vedoucí a zástupce stavbyvedoucího, z nichž vždy alespoň  

jeden musí vykonávat odborné vedení provádění stavby, 

b) osoba ověřující výsledky zeměměřických činností (touto osobou může  

být i stavbyvedoucí nebo zástupce stavbyvedoucího) 

 

- osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci stavbyvedoucího a zástupce 

stavbyvedoucího: 

a) osvědčení o autorizaci nebo o registraci usazené či hostující osoby  

v oboru pozemní stavby,  

b) vykonávání funkce stavbyvedoucího u minimálně 1 dokončené zakázky,  

přičemž předmětem byla výstavba sportovního areálu včetně veřejného 

osvětlení v minimální hodnotě 2.000.000 Kč bez DPH / tyto stavební 

práce na 1 zakázce, 

 

- osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osoby ověřující výsledky  

zeměměřických činností: 

úřední oprávnění podle ust. § 13 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 200/1994 

Sb., zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s 

jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů  

 

11. další podmínky: 

- složení peněžité kauce v hodnotě 50.000,00 Kč za účelem zajištění  

splnění povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení 

- předložení před podpisem smlouvy pojistné smlouvy nebo pojistného  

certifikátu o pojištění odpovědnosti za škodu s pojistným plněním 

v minimální výši 2.000.000,00 Kč  

- záruka 60 měsíců 

 

12. způsob realizace zadávacího řízení: 

- listinnou formou  

 

13. složení komise dle Přílohy č. 2 

 

14. odeslání výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace  

dodavatelům uvedeným v Příloze č. 3 
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p o v ě ř u j e 

 

1. Ing. Karla Šlachtu, náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj, podpisem  

oznámení o zrušení zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky malého 

rozsahu VZ/303/OÚR/18 - „Areál volného času – 1. etapa“ (číslo stavby 

3026) 

 

2. Ing. Karla Šlachtu, náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj, podpisem  

dokumentů souvisejících se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého 

rozsahu „Areál volného času – 1. etapa“  - výběr zhotovitele (stavba č. 3026) 

 

u k l á d á 

 

1. předložit k podpisu oznámení o zrušení zadávacího řízení na realizaci veřejné  

zakázky malého rozsahu VZ/303/OÚR/18 - „Areál volného času – 1. etapa“ 

(číslo stavby 3026) 

 

Z: vedoucí OÚR 

          T: 8/2018 

 

2. předložit k podpisu výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace  

na veřejnou zakázku malého rozsahu „Areál volného času – 1. etapa“ - výběr 

zhotovitele (stavba č. 3026) 

 

Z: vedoucí OÚR 

          T: 8/2018 

 

 

4797/91RM/2018 - VZ/304/OÚR/18 – „Hokejbalové hřiště v areálu ZŠ M. Pujmanové “  

(číslo stavby 17036) - o zrušení zadávacího řízení a zahájení nového 

zadávacího řízení_________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

r u š í 

 

zadávací řízení VZ/304/OÚR/18 – „Hokejbalové hřiště v areálu ZŠ  

M. Pujmanové“ neboť do zadávacího řízení nebyla podána žádná nabídka a 

proto po uplynutí lhůty pro podání nabídek není v zadávacím řízení žádný 

účastník zadávacího řízení. 

 

s c h v a l u j e 

 

1. zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební  

Práce „Hokejbalové hřiště v areálu ZŠ M. Pujmanové“ – výběr zhotovitele 

(stavba č. 17036) 

 

2. následné veřejné zakázky (opce):  ne  

    rozdělení veřejné zakázky na části:  ne 
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3. dílčí plnění (fakturace):   ano (měsíční) 

    poskytnutí zálohy:    ne 

    čerpání dotace:    ne 

    přenesená daňová povinnost:   ne 

 

4. varianty nabídky:    ne 

 

5. dobu realizace veřejné zakázky:  

předpokládané zahájení:   druhá polovina září 2018 

(účinnost smlouvy) 

termín ukončení:  nejpozději do 100 kalendářních 

dnů ode dne účinnosti smlouvy 

(zveřejnění smlouvy v registru 

smluv) 

 

6. kritérium hodnocení:    nejnižší nabídková cena v Kč  

bez DPH (váha 100%) 

 

7. základní způsobilost dodavatele  

- v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání  

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů - čestné prohlášení  

ne starší 3 měsíce přede dnem podání nabídky 

 

8. profesní způsobilost:  

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence dodavatele,  

pokud je v nich zapsán, ne starší 3 měsíce přede dnem podání nabídky 

- doklad o oprávnění k podnikání dodavatele v rozsahu odpovídajícímu 

předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění 

vyžadují  

 

9. ekonomickou kvalifikaci: 

- čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou 

zakázku 

 

10. technickou kvalifikaci:  

- seznam stavebních prací jako předmět veřejné zakázky, poskytnutých  

za posledních 5 let před dnem podání nabídky včetně osvědčení 

objednavatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších 

stavebních prací v seznamu uvedených, přičemž dodavatel splní danou 

kvalifikaci, pokud prokáže poskytnutí min. 2 zakázek, jejichž předmětem 

byla výstavba hřiště, popřípadě sportoviště s asfaltovým nebo betonovým 

povrchem o ploše min 1000 m
2
 v minimální hodnotě 2.000.000,00 Kč bez 

DPH / tyto stavební práce na 1 zakázce. 

 

- seznam osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky, v tomto  

složení: 

a) stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího, z nichž vždy alespoň jeden  

musí vykonávat odborné vedení provádění stavby, 

b) osoba ověřující výsledky zeměměřických činností (touto osobou může  

být i stavbyvedoucí nebo zástupce stavbyvedoucího) 
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- osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci stavbyvedoucího a zástupce  

stavbyvedoucího: 

a) osvědčení o autorizaci nebo o registraci usazené či hostující osoby  

v oboru pozemní stavby,  

b) vykonávání funkce stavbyvedoucího u minimálně 1 dokončené zakázky,  

přičemž předmětem byla výstavba hřiště, popřípadě sportoviště 

s asfaltovým nebo betonovým povrchem o ploše min 1000 m
2
 

v minimální hodnotě 2.000.000 Kč bez DPH / tyto stavební práce na 1 

zakázce, 

 

- osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osoby ověřující výsledky  

zeměměřických činností: 

úřední oprávnění podle ust. § 13 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 200/1994 

Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s 

jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů  

 

11. další podmínky: 

- složení peněžité kauce v hodnotě 50.000,00 Kč za účelem zajištění splnění  

povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení 

- předložení před podpisem smlouvy pojistné smlouvy nebo pojistného  

certifikátu o pojištění  

- odpovědnosti za škodu s pojistným plněním v minimální  

výši 2.000.000,00 Kč  

- záruka 60 měsíců 

 

12. způsob realizace zadávacího řízení: 

- listinnou formou  

 

13. složení komise dle Přílohy č. 2 

 

14. odeslání výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace  

dodavatelům uvedeným v Příloze č. 3 

 

p o v ě ř u j e 

 

Ing. Karla Šlachtu, náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj, podpisem 

oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a smlouvy na realizaci veřejné 

zakázky malého rozsahu „Hokejbalové hřiště v areálu ZŠ M. Pujmanové “  

- výběr zhotovitele (číslo stavby 17036) 

 

u k l á d á 

 

předložit k podpisu výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou 

zakázku malého rozsahu „Hokejbalové hřiště v areálu ZŠ M. Pujmanové“  

- výběr zhotovitele (číslo stavby 17036) 

Z: vedoucí OÚR 

          T: 9/2018 
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4798/91RM/2018 - Stavba č. 18029 – „Rekonstrukce MŠ U Jeslí na denní stacionář – PD  

a AD“ - zahájení zadávacího řízení__________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu  

na služby „Rekonstrukce MŠ U Jeslí na denní stacionář – PD a AD“  

(stavba č. 18029) 

 

2. následné veřejné zakázky (opce):  ne  

rozdělení veřejné zakázky na části:  ne 

 

3. dílčí plnění (fakturace):   ano (DSP, DPS, měsíčně 

        autorský dozor) 

poskytnutí zálohy:    ne 

čerpání dotace:    ano (pokud bude přiznána) 

přenesená daňová povinnost:  ne 

 

4. varianty nabídky:    ne 

 

5. dobu realizace veřejné zakázky:  

předpokládané zahájení:   září 2018 

termín ukončení:  DSP - nejpozději do 100  

kalendářních dnů ode dne 

účinnosti smlouvy (zveřejnění 

smlouvy v registru smluv) 

DPS - nejpozději do 45 

kalendářních dnů ode dne vydání 

pravomocného společného 

povolení  

AD - autorský dozor při realizaci 

stavby až do vydání kolaudačního 

souhlasu 

 

6. hodnotící kritérium:    nejnižší nabídková cena v Kč 

       bez DPH 

 

 

7. základní způsobilost:  

- v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání  

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů - čestné prohlášení ne 

starší 3 měsíce přede dnem podání nabídky 

 

8. profesní způsobilost:  

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence dodavatele, pokud  

je v nich zapsán, ne starší 3 měsíce přede dnem podání nabídky 

- doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné  

zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují  
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- doklad o odborné způsobilosti - osvědčení o autorizaci nebo osvědčení o  

registraci usazené osoby či hostující osoby (dále jen „autorizace“) v oboru 

architektura nebo pozemní stavby 

 

9. ekonomickou kvalifikaci: 

- čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou 

zakázku 

 

10. technickou kvalifikaci: 

- seznam minimálně 2 významných služeb poskytnutých za posledních 5  

roků před zahájením zadávacího řízení, přičemž předmětem každé bylo 

zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení nebo 

pro vydání stavebního povolení včetně projektové dokumentace pro 

provádění stavby objektu pro sociální péči nebo zdravotnictví v minimální 

hodnotě dle rozpočtu ve výši 15.000.000,- Kč bez DPH/1 objekt 

11. další podmínky: 

- složení peněžité kauce v hodnotě 25 000,- Kč za účelem zajištění splnění  

povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení 

- předložení před podpisem smlouvy pojistné smlouvy nebo pojistného  

certifikátu o pojištění odpovědnosti za škodu s pojistným plněním 

v minimální výši 5 000 000,- Kč  

- záruka za jakost celého díla po dobu záruky zhotovitele stavby 

 

12. způsob realizace zadávacího řízení: 

- listinnou formou  

 

13. složení hodnotící komise dle Přílohy č. 1 

 

14. odeslání výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace dodavatelům  

uvedeným v Příloze č. 2 

 

p o v ě ř u j e  

 

Ing. Karla Šlachtu, náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj, podpisem 

dokumentů souvisejících se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého 

rozsahu „Rekonstrukce MŠ U Jeslí na denní stacionář – PD a AD“ 

 

u k l á d á  

 

předložit k podpisu výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou 

zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce MŠ U Jeslí na denní stacionář – PD  

a AD“         

          Z: vedoucí OÚR 

          T: 08/2018 
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4799/91RM/2018 - ZPŘ/192/OKS/18 - Domácí kompostéry - svěření oprávnění vypůjčit  

a darovat kompostéry odboru komunálních služeb MMH a schválení 

vzorové smlouvy_________________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

vzor smlouvy o výpůjčce a následném darování mezi statutárním městem 

Havířov jako půjčitelem a občanem města Havířova jako vypůjčitelem s tím,  

že předmětem výpůjčky je domácí kompostér o objemu  1 100 l  s odklopným 

víkem, váha 32 kg, výška 103 cm, na dobu určitou od uzavření smlouvy  

do 31.03.2025 a po ukončení výpůjčky bezplatné převedení do vlastnictví 

vypůjčitele, dle Přílohy č. 1  

 

s v ě ř u j e 

  

v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, odboru komunálních služeb MMH s účinností  

od 25.07.2018 rozhodování o uzavírání smluv o výpůjčce a následném darování 

kompostérů v majetku města  

 

u k l á d á  

 

vedoucí organizačního odboru prostřednictvím administrátora pro GDPR 

předložit primátorce města pověření pro vedoucího odboru komunálních služeb 

MMH k podpisu smluv o výpůjčce a následném darování kompostérů 

v majetku města                     

Z: vedoucí ORG  

                     T: do 31. 7. 2018 

 

 

4800/91RM/2018 - Uzavření darovací smlouvy se společností SATUM CZECH s. r. o._______ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

uzavření Darovací smlouvy se společností SATUM CZECH s. r. o., se sídlem 

Porážková 1424/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 2537395  

na poskytnutí finančního příspěvku ve výši 100 000,- Kč s DPH na doplnění 

dětského mobiliáře v Havířově  

 

p o v ě ř u j e 

 

primátorku města podpisem darovací smlouvy 

 

Z: vedoucí OKS 

          T: 08/2018 
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u k l á d á 

 
ekonomickému odboru zapracovat do návrhu úprav rozpočtu V. na rok 2018 
navýšení příjmové a výdajové části rozpočtu ORJ 8 o 100 000,00 Kč s DPH 

 

          Z: vedoucí EO 
          T: 09/2018 
 

 

4801/91RM/2018 - Nařízení, kterým se stanoví maximální ceny jízdného v městské hromadné  
dopravě a příměstské dopravě provozované v rámci městské hromadné 

dopravy na území města Havířova__________________________________ 
   
Rada města Havířova 

 

v y d á v á 
 
Nařízení, kterým se stanoví maximální ceny jízdného v městské hromadné 
dopravě a příměstské dopravě provozované v rámci městské hromadné dopravy 
na území města Havířova ve znění dle přílohy tohoto materiálu 

 

 

4802/91RM/2018 - Informace o výsledku veřejné zakázky malého rozsahu č. VZ/05/MSH/18 
„Rekonstrukce podlahy v MSH Havířov“____________________________ 
 
Rada města Havířova 
 

b e r e   n a   v ě d o m í 
 

1. informaci o výsledku veřejné zakázky malého rozsahu č. VZ/05/MSH/18 
„Rekonstrukce podlahy v MSH Havířov“ 

 
2. uzavření Smlouvy o dílo č. 063/SSRZ/2018 na realizaci veřejné zakázky 

malého rozsahu VZ/05/MSH/18 „Rekonstrukce podlahy v MSH Havířov“ 
příspěvkovou organizací Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov 
se společností SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o., se sídlem Mostní 
5552, 760 01 Zlín, IČO: 25560191, dne 18.06.2018, s cenou  
1.982.644,60 Kč bez DPH (2.399.000,00 Kč včetně DPH) 

 

 
4803/91RM/2018 - Navýšení počtu pracovníků organizace na pozici pracovník v sociálních 

službách a administrativní pracovník; vyjádření potřebnosti navýšení 

kapacity sociální služby Chráněné bydlení a Denní stacionář____________ 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 

 
I. navýšení počtu pracovníků 

 
1. o 2 zaměstnance na pozici pracovník v sociálních službách,  

a to následovně: 
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- navýšení o jednoho pracovníka od 1. 9. 2018 
- navýšení o jednoho pracovníka od 1. 1. 2019 

2. o 1 zaměstnance (0,5 úvazku) na pozici administrativní pracovník  

od 1. 9. 2018 II. vyjádření potřebnosti navýšení kapacity 

 

II. vyjádření potřebnosti navýšení kapacity 

 

1. o 3 lůžka v sociální službě Chráněné bydlení, Nerudova 351/12,  

Havířov – Město, provozované příspěvkovou organizací města  

SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb, se sídlem 

Tajovského 1156/1, 736 01, Havířov – Podlesí, a to od srpna 2018. 

2. o 1 klienta v sociální službě Denní stacionář, Čelakovského 1240/4,  

736 01 Havířov – Podlesí, provozované příspěvkovou organizací města 

SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb, se sídlem 

Tajovského 1156/1, 736 01, Havířov – Podlesí, a to od července 2018.  

           

Z: ředitelka  

     SANTÉ 

          T: září 2018,  

     leden 2019 

 

             

4804/91RM/2018 - ZPŘ/299/MP/18 - „Mobilní služebna Městské policie Havířov - přestavba“  

- rozhodnutí o výběru a o uzavření smlouvy___________________________  

 

Rada města Havířova 

 

r o z h o d l a  
 

1. o výběru dodavatele A.I.Company, s.r.o., se sídlem 710 00  Ostrava,  

Slezská Ostrava, Hradní 27/37, IČO: 01995014, který jako jediný podal 

nabídku a splnil podmínky účasti v zadávacím řízení ZPŘ/299/MP/18 - 

„Mobilní služebna Městské policie Havířov - přestavba“, jak vyplývá 

z přílohy č. 1 

 

2. o uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky ZPŘ/299/MP/18 – „Mobilní  

služebna Městské policie Havířov - přestavba“ s dodavatelem A.I.Company, 

s.r.o., se sídlem 710 00  Ostrava, Slezská Ostrava, Hradní 27/37, 

IČO: 01995014, s cenou 2.056.157,49 Kč včetně DPH (1.699.303,71 Kč  

bez DPH) v případě splnění podmínek účasti vybraného dodavatele 

předložením všech dokladů dle ust. § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon“), a po marném uplynutí lhůty k podání námitek proti rozhodnutí 

o výběru 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem smlouvy  
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u k l á d á 

 

1. odeslat vybranému dodavateli výzvu k předložení dokladů dle ust. § 122 

odst. 3 zákona         

Z: vedoucí OPS 

          T: do 27.07.2018 

 

2. odeslat oznámení o výběru   

        Z: vedoucí OPS 

          T: po splnění  

                   podmínek účasti  

                        vybraného dodavatele  

                     předložením všech  

                   dokladů dle § 122  

          odst. 3 zákona 

 

3. předložit smlouvu k podpisu   

        Z: ředitel MP Havířov 

           T: po marném uplynutí 

           lhůty k podání  

           námitek proti  

           rozhodnutí o výběru 

 

 

4805/91RM/2018 - ZPŘ/300/OÚR/18 - „Multigenerační sportovně-relaxační areál  

ul. Lázeňská – nové zadávací řízení“ -  zrušení zadávacího řízení a zahájení 

nového zadávacího řízení__________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

r u š í 

 

zadávací ZPŘ/300/OÚR/18 - „Multigenerační sportovně-relaxační areál  

ul. Lázeňská – nové zadávací řízení“ v souladu s ust. § 127 odst. 2 písm. h) 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon“), neboť je v zadávacím řízení jediný účastník 

zadávacího řízení. 

 

s c h v a l u j e 

 

1. zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce 

   „Multigenerační sportovně-relaxační areál ul. Lázeňská – 3. zadávací řízení“  

   (stavba č. 17017) 

 

2. následné veřejné zakázky (opce):  ne  

    rozdělení veřejné zakázky na části:  ne 

 

3. dílčí plnění (fakturace):   ano (měsíční) 

    poskytnutí zálohy:    ne 

    čerpání dotace:    ne 

    přenesená daňová povinnost:   ne 
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4. druh zadávacího řízení:  zjednodušené podlimitní řízení  

 

5. zadávací lhůtu:    120 dnů 

 

6. výši požadované jistoty:   350.000 Kč  

 

7. varianty nabídky:    ne 

 

8. dobu realizace veřejné zakázky:  

předpokládané zahájení:  září 2018 (účinnost smlouvy, tj. 

zveřejnění smlouvy v registru 

smluv) 

termín ukončení:  nejpozději do června 2019 

  

9. kritérium hodnocení:    nejnižší nabídková cena  

v Kč včetně DPH 

       (váha 100%) 

 

10. základní způsobilost dodavatele v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona  

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších  

předpisů (dále jen „zákon“), doklady dle ust. § 75 zákona  

 

11. profesní způsobilost:  

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence dodavatele,  

pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje 

- doklad o oprávnění k podnikání dodavatele v rozsahu odpovídajícímu  

předmětu veřejné zakázky, a to „Provádění staveb, jejich změn  

a odstraňování“ a „Výkon zeměměřických činností“ 

 

12. technickou kvalifikaci:  

- seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením  

zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a 

dokončení nejvýznamnějších stavebních prací v seznamu uvedených, 

přičemž dodavatel splní danou kvalifikaci, pokud prokáže poskytnutí min.: 

a) 2 zakázek, přičemž předmětem každé byla výstavba nového  

multifunkčního hřiště nebo jiného sportovního objektu v minimální 

hodnotě 5.000.000 Kč bez DPH / tyto stavební práce na 1 zakázce  

b) 2 zakázek, přičemž předmětem každé byla výstavba nového skateparku  

s povrchem z hlazeného betonu v minimální hodnotě 2.000.000 Kč bez 

DPH / tyto stavební práce na 1 zakázce (poskytnutí stavebních prací 

požadovaných v písm. a) a b) je možno prokázat i společně stejnou 

zakázkou) 

 

- seznam osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky,  

v tomto složení: 

a) stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího, z nichž vždy alespoň jeden  

musí vykonávat odborné vedení provádění stavby 

b) osoba ověřující výsledky zeměměřických činností (touto osobou může  

být i stavbyvedoucí nebo zástupce stavbyvedoucího) 
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- osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci stavbyvedoucího a zástupce  

stavbyvedoucího: 

a) osvědčení o autorizaci nebo o registraci usazené či hostující osoby  

v oboru pozemní stavby 

 

b) vykonávání odborného vedení stavby u minimálně 2 dokončených  

zakázek, přičemž předmětem každé byla výstavba nového 

multifunkčního hřiště nebo jiného sportovního objektu v minimální 

hodnotě 5.000.000 Kč bez DPH / tyto stavební práce na 1 zakázce 

 

- osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osoby ověřující výsledky  

zeměměřických činností, a to úřední oprávnění podle ust. § 13 odst. 1 

písm. a) a c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění 

některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších 

předpisů  

 

13. podmínky zadávacího řízení:      

- předložení seznamu poddodavatelů dle ust. § 105 odst. 1 písm. b)  

zákona v nabídce 

- jako podmínku uzavření smlouvy dle ust. § 104 písm. a) zákona  

předložení: 

a) dokladů dle ust. § 75 zákona prokazujících základní způsobilost  

poddodavatelů dodavatele v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona  

b) výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence  

poddodavatelů dodavatele, pokud jiný právní předpis zápis do takové 

evidence vyžaduje 

c) dokladu o oprávnění k podnikání poddodavatelů dodavatele v rozsahu  

odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, na jakém se bude 

poddodavatel podílet, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění 

vyžadují 

d) pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu s pojistným plněním  

v minimální výši 10.000.000 Kč a s maximální spoluúčastí 50.000 Kč 

e) informace o tom, zda je vybraný dodavatel malý či střední podnik, 

jak je uvedeno v doporučení Komise 2003/361/ES 

 

14. podmínky realizace:      

- záruka za jakost celého díla 60 měsíců 

- předložení bankovní záruky k zajištění plnění povinností dodavatele  

v záruční době ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH nejpozději v den 

doručení písemné výzvy dodavatele zadavateli k převzetí dokončeného díla 

 

15. složení komise dle Přílohy č. 3 

 

16. odeslání výzvy k podání nabídky dodavatelům uvedeným v Příloze č. 4 

 

p o v ě ř u j e  

 

1. u zadávacího řízení „Multigenerační sportovně-relaxační areál  

ul. Lázeňská – 3. zadávací řízení“ komisi otevíráním obálek, hodnocením 

nabídek, posouzením nabídky či nabídek, zda splňují podmínky účasti 
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v zadávacím řízení, a posouzením splnění podmínek účasti vybraného 

dodavatele po předložení dokladů podle ust. § 122 zákona 

 

2. náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem dokumentů  

týkajících se zadávacího řízení „Multigenerační sportovně-relaxační areál  

ul. Lázeňská – 3. zadávací řízení“ 

 

u k l á d á 

 

1. zveřejnit oznámení o zrušení zadávacího řízení na profilu zadavatele 

 

   Z: vedoucí OPS 

   T: do 5 pracovních  

            dnů ode dne           

                       rozhodnutí o zrušení  

                       zadávacího řízení 

 

 

4806/91RM/2018 - Rozhodnutí o podané stížnosti______________________________________ 

  

Rada města Havířova  

 

r o z h o d l a 

 

podle § 16a odst. 7 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě podané stížnosti pana 

Martina Kmece potvrdit výši úhrady za poskytnutí informací požadovanou 

Městským kulturním střediskem Havířov oznámením o výši úhrady za 

poskytnutí informací č.j. MKS-Ha/1/180/2018 ze dne 25.5.2018 viz Příloha č. 1 

 

 

4807/91RM/2018 - Žádost o souhlas s přijetím finančního daru Městským kulturním 

střediskem Havířov_______________________________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e   

 

přijetí finančního daru Městským kulturním střediskem Havířov,  

IČO: 00317985, na částečné pokrytí nákladů organizačního a technického 

zabezpečení akce „Havířovské slavnosti 2018“, konané  

ve dnech 7. – 8. 9. 2018, od společnosti Česká spořitelna, a.s., IČO 45244782, 

se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, ve výši 100.000,-- Kč 
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4808/91RM/2018 - Záměr pronájmu části nemovité věci v 1. PP Kulturního domu  

Leoše Janáčka___________________________________________________   

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e  

 

Městskému kulturnímu středisku Havířov, IČO: 00317985 za podmínek výše 

nájmu a služeb dle důvodové zprávy pronájem části nemovité věci o celkové 

výměře 117,08 m² v 1. PP objektu Kulturního domu Leoše Janáčka na ulici 

Dlouhá třída 46 v Havířově – Podlesí, společnosti JAZZ CLUB NEBE 

HAVÍŘOV s.r.o., Příčná 327/1, Město, 736 01 Havířov, IČO: 07289049 na 

dobu neurčitou od 1. 11. 2018. Po provedení celkové rekonstrukce předmětných 

prostor v celkové výši dle důvodové zprávy změnu platné smlouvy na dobu 

určitou 15 let. 

  

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

výpověď z nájmu části nemovité věci o celkové výměře 117,08 m² v 1. PP 

objektu Kulturního domu Leoše Janáčka na ulici Dlouhá třída 46 v Havířově 

k 31. 10. 2018 stávajícímu nájemci p. Jiřímu Bořutovi, bytem: Dolní Těrlicko č. 

p. 2125, Dolní Těrlicko 735 42, IČO:46122478.  

 

 

4809/91RM/2018 - „Nákup PC, PC komponent, příslušenství a síťových prvků 2018“  

– zahájení 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 na dodávky 

    „Nákup PC, PC komponent, příslušenství a síťových prvků 2018“ 

 

2. následné veřejné zakázky (opce):  ne  

    rozdělení veřejné zakázky na části:  ano (čtyři části dle Přílohy č. 3) 

 

3. dílčí plnění (fakturace):   ne 

    poskytnutí zálohy:    ne 

    čerpání dotace:    ne 

    přenesená daňová povinnost:   ne 

 

4. varianty nabídky:    ne 

 

5. dobu realizace veřejné zakázky:   

    předpokládané zahájení:   srpen 2018  

    termín dokončení:   do 20 kalendářních dnů ode dne 

účinnosti smlouvy  

  

6. hodnotící kritérium:                      nejnižší nabídková cena  

v Kč včetně DPH 
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7. základní způsobilost:  

- v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání  

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů - čestné prohlášení  

ne starší 3 měsíce přede dnem podání nabídky 

 

8. profesní způsobilost:  

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud je  

v nich zapsán, ne starší 3 měsíce přede dnem podání nabídky 

- doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu  

veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují  

 

 
9. další podmínky:      

- záruka jednotlivých částí veřejné zakázky dle Přílohy č. 3 
- dodavatel nebude moci využít poddodavatele na dodání předmětu  
plnění a prokázání kvalifikace 

 
10. způsob realizace zadávacího řízení:  

- listinnou formou  
 
11. složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek dle Přílohy č. 1 
 
12. odeslání výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace dodavatelům  

uvedeným v Příloze č. 2 
 

p o v ě ř u j e  
 
Bc. Josefa Bělicu, náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku, 
podpisem dokumentů souvisejících s novým zadávacím řízením na veřejnou 
zakázku malého rozsahu „Nákup PC, PC komponent, příslušenství a síťových 
prvků 2018“ 
 

u k l á d á  
 
předložit k podpisu výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou 
zakázku malého rozsahu „Nákup PC, PC komponent, příslušenství a síťových 
prvků 2018“              

          Z: vedoucí ORG 

               T: 08/2018 

 

 
4810/91RM/2018 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady -  volba člena dozorčí rady za zaměstnance, 

včetně schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady včetně  
výše měsíční odměny______________________________________________  
 
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,  
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IČO 25375601, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, 
v oddíle B, vložka 1664, (dále jen „TSH a.s.“)  
 
v o l í  
 
Bc. Alenu Zedníkovou, jako druhého ověřovatele zápisu valné hromady  
společnosti TSH a.s. 

 

b e r e   n a   v  ě d o m í  
 
1. ukončení funkčního období členky dozorčí rady společnosti TSH a.s.  

Ing. Jarmily Popieluchové, zvolené zaměstnanci společnosti TSH a.s.  
ke dni 14. 5. 2018 

2. jmenování Ing. Václava Zydera za náhradního člena dozorčí rady  

do příštího zasedání valné hromady dle Přílohy č. 1 

3. návrh představenstva TSH a.s. na volbu člena dozorčí rady z řad  

zaměstnanců dle Přílohy č. 2 

 

v o l í  

 

Ing. Václava Zydera za člena dozorčí rady TSH a.s. z řad zaměstnanců 

s účinností od 25. 7. 2018 

 

s c h v a l u j e 

 

smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady TSH a.s. pro Ing. Václava Zydera 

vč. výše měsíční odměny 9 000 Kč za výkon funkce člena dozorčí rady 

společnosti TSH a.s. od 25. 7. 2018 dle Přílohy č. 3 

 

 

4811/91RM/2018 - Technické služby Havířov a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady -  určení auditora pro povinný audit 

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,  

IČO 25375601, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, 

v oddíle B, vložka 1664, (dále jen „TSH a.s.“)  

 

s c h v a l u j e   

 

auditora pro ověření účetní závěrky TSH a.s. obchodní firmu HDM Audit  

CZ s.r.o., IČO: 06933637 a uzavření smlouvy o auditorské činnosti za účetní 

období 2018 – 2022, tj. na 5 let.  
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4812/91RM/2018 - Uskutečnění akce Rotorama Drone Racing Havířov 2018_______________  

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

uskutečnění akce Rotorama Drone Racing Havířov 2018, která se uskuteční dne 

25. 8. 2018 na stadionu Atletického Clubu Havířov. 

 

 

4813/91RM/2018 - Změny v Občanské komisi č. 5 pro část města Havířov-Šumbark_________ 

 

Rada města Havířova 

  

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

odstoupení člena občanské komise č. 5 pro část města Havířov-Šumbark 

Daniela Pawlase. 

 

j m e n u j e 

 

Ing. Jakuba Kędziora do funkce člena občanské komise č. 5 pro část města  

Havířov-Šumbark. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ v. r.      Bc. Josef BĚLICA v. r. 

primátorka města Havířova      náměstek primátorky  

         pro ekonomiku a správu majetku 

 

 

 



STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV        

Rada města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 

 

 
NAŠE Č. j.:            MMH/79 886/2018 

  

VYŘIZUJE:   Lucie Wilčková v. r. 

TEL.: 596 803 228 

FAX: 596 811 143 

E-MAIL: wilckova.lucie@havirov-city.cz 
  

DATUM: 17.08.2018 

 

 

 

 

 

U S N E S E N Í 
z 92. schůze Rady města Havířova 

konané dne 17.08.2018  

 

v zasedací místnosti Rady města Havířova  

na Magistrátu města Havířova 

ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město 

ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE  
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P Ř E H L E D   U S N E S E N Í 
z 92. schůze Rady města Havířova, konané dne 17.08.2018 

 

4814/92RM/2018 - Zvolení ověřovatele 92. schůze RMH, konané dne 17.08.2018 

 

4815/92RM/2018 - Schválení pořadu 92. schůze Rady města Havířova, konané dne 17.08.2018 

 

4816/92RM/2018 - „Parkoviště za bytovým věžovým domem“ -  uzavření smlouvy  

se společností Technické služby Havířov a.s. 

 

4817/92RM/2018 - Zajištění občerstvení pro členy okrskových volebních komisí 

 

4818/92RM/2018 - VZ/366/ORG/18 – „Nákup PC, PC komponent, příslušenství a síťových  

prvků 2018“ – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 
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U S N E S E N Í 
z 92. schůze Rady města Havířova, konané dne 17.08.2018 

 

4814/92RM/2018 - Zvolení ověřovatele 92. schůze RMH, konané dne 17.08.2018____________ 

 

Rada města Havířova 

 

v o l í 

 

jako ověřovatele zápisu o průběhu 92. schůze Rady města Havířova,  

konané dne 17.08.2018 

       pan Ing. Ondřeje BARÁNKA  

 

 

4815/92RM/2018 - Schválení pořadu 92. schůze Rady města Havířova, konané dne 17.08.2018 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložený pořad 92. schůze Rady města Havířova, konané dne 17.08.2018  

dle přílohy. 

 

 

4816/92RM/2018 - „Parkoviště za bytovým věžovým domem“ -  uzavření smlouvy  

se společností Technické služby Havířov a.s.__________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

r u š í 

 

usnesení Rady města Havířova ze dne 27. 6. 2018 č. 4727/89RM/2018, kterým 

byly schváleny podmínky zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou 

zakázku na stavební práce „Parkoviště za bytovým věžovým domem“  

 

s c h v a l u j e  

 

uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby č. 18020 - „Parkoviště za bytovým 

věžovým domem“ se společností Technické služby Havířov a.s., se sídlem 

Karvinská 1461/66, 736 01  Havířov-Město, IČO: 25375601, s cenou 

7 302 198,75 Kč bez DPH (8 835 661,00 Kč včetně DPH), s termínem plnění 

nejpozději do 100 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy a s možností 

plnění prostřednictvím poddodavatelů maximálně do 20% ceny díla  

 

p o v ě ř u j e  

 

Ing. Karla Šlachtu, náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj, podpisem 

smlouvy o dílo na realizaci stavby č. 18020 - „Parkoviště za bytovým věžovým 

domem“ se společností Technické služby Havířov a.s. 
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u k l á d á  

 

předložit smlouvu o dílo k podpisu  

Z: vedoucí OÚR 

T: 08/2018 

 

 

4817/92RM/2018 - Zajištění občerstvení pro členy okrskových volebních komisí____________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e   

 

výjimku z čl. III, bodu 3. Zásad zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

statutárním městem Havířov zn. ZS/28/RMH/2016 pro veřejnou zakázku 

malého rozsahu „Zajištění občerstvení pro členy okrskových volebních  

komisí – volby do zastupitelstev obcí a Senátu PČR v roce 2018“, na základě 

které bude na realizaci předmětné veřejné zakázky malého rozsahu uzavřena 

smlouva se společností ZÁMEK Havířov, s.r.o., K Zámečku 243/2,  

736 01 Havířov-Město, IČO: 253 85 534, za částku 156,-Kč včetně DPH/1 člen 

okrskové volební komise/jedno kolo voleb 

 

 

4818/92RM/2018 - VZ/366/ORG/18 – „Nákup PC, PC komponent, příslušenství a síťových  

prvků 2018“ – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky_______________ 

 

Rada města Havířova 

 

r o z h o d l a  
 

- o výběru nejvhodnější nabídky na části 1. - 4. veřejné zakázky malého rozsahu  

VZ/366/ORG/18 - „Nákup PC, PC komponent, příslušenství a síťových prvků 

2018“ takto: 

 

Část 1. - počítačové sestavy 

od společnosti ENDAXI CZ s.r.o., Úzká 1045, 735 41 Petřvald,  

IČO: 26809869 

s  nabídkovou cenou 50 940 Kč včetně DPH (42 099,18 bez DPH)  

 

Část 2. - pevné disky SSD 

od společnosti  ABM CZECH s.r.o., Ocelářská 836/35,  

703 00 Ostrava-Vítkovice, IČO: 26816491 

s  nabídkovou cenou 129 034,40 Kč včetně DPH (106 640,00 bez DPH) 

 

Část 3. - paměti RAM 

od společnosti INTAC spol. s r.o., Bohuslava Martinů 36, 602 00 Brno,  

IČO: 45475431 

s  nabídkovou cenou 91 236 Kč včetně DPH (75 401,66 bez DPH) 
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Část 4. - switche s příslušenstvím  

od společnosti INTAC spol. s r.o., Bohuslava Martinů 36, 602 00 Brno,  

IČO: 45475431 

s  nabídkovou cenou 394 387 Kč včetně DPH (325 939,67 bez DPH) 

 

p o v ě ř u j e 

 

Bc. Josefa Bělicu, náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku, 

podpisem oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a smluv na realizaci veřejné 

zakázky malého rozsahu VZ/366/ORG/18 - „Nákup PC, PC komponent, 

příslušenství a síťových prvků 2018“ 

 

u k l á d á 

 

předložit k podpisu oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a smlouvy  

na realizace veřejné zakázky malého rozsahu VZ/366/ORG/18 - „Nákup PC, 

PC komponent, příslušenství a síťových prvků 2018“  

Z: vedoucí ORG 

T: 27. 9. 2018 

 

 

 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ v. r.      Bc. Josef BĚLICA v. r. 

primátorka města Havířova      náměstek primátorky  

         pro ekonomiku a správu majetku 

 

 



STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV        

Rada města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 

 

 
NAŠE Č. j.:            MMH/83 337/2018 

  

VYŘIZUJE:   Mikulášová v. r. 

TEL.: 596 803 218 

FAX: 596 811 143 

E-MAIL: mikulasova.vladimira@havirov-city.cz 
  

DATUM: 03.09.2018 

 

 

 

 

 

U S N E S E N Í 
z 93. schůze Rady města Havířova 

konané dne 29.08.2018  

 

v zasedací místnosti Rady města Havířova  

na Magistrátu města Havířova 

ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město 

ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE  
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P Ř E H L E D   U S N E S E N Í 
z 93. schůze Rady města Havířova, konané dne 29.08.2018  

 
4819/93RM/2018 - Zvolení ověřovatele 93. schůze RMH, konané dne 29.08.2018 
 
4820/93RM/2018 - Zprávy o ověření zápisů z 91. schůze RMH, konané dne 25.07.2018  

a 92. schůze RMH, konané dne 17.08.2018  
 

4821/93RM/2018 - Schválení pořadu 93. schůze Rady města Havířova, konané dne 29.08.2018 
  
4822/93RM/2018 - Kontrola plnění usnesení pro 93. RMH 
 
4823/93RM/2018 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku  

a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově II/2018  
 
4824/93RM/2018 - Souhlas s podáním žádosti o státní účelovou dotaci a přijetím dotací  

z programu Podpora bezpečnosti v obcích v souvislosti s migrací na léta 
2018 až 2019 

 
4825/93RM/2018 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 
 
4826/93RM/2018 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu  

bytů, prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách   
 
4827/93RM/2018 - Vybudování nového vstupu do objektu v ul. Dlouhá třída 473/23  

v Havířově – Městě – úprava nájemních podmínek stávajícímu nájemci 
 
4828/93RM/2018 - „Sanace zdravotního střediska ul. Studentská 1548/26, Havířov - Podlesí“  

– zahájení zadávacího řízení 
 
4829/93RM/2018 - Poskytnutí věcných darů z fondu primátorky města – rok 2018 
 
4830/93RM/2018 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání  

dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů 
 
4831/93RM/2018 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci č. 1105/OSRM/2015  

ze dne 19.01.2016 a Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního 
města Havířov při realizaci projektu „Kotlíkové dotace 
v Moravskoslezském kraji“ 

 
4832/93RM/2018 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířov  

při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji  
– 2. výzva“ 

 
4833/93RM/2018 - Předložení žádosti o podporu v rámci Výzvy č. 78 z Integrovaného  

regionálního operačního programu v režimu de minimis  
 
4834/93RM/2018 - Mimořádné přidělení obecního bytu – manž. Milan Vričan  

a Zlata Vričanová  
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4835/93RM/2018 - Přidělení konkrétního obecního bytu - SANTÉ - centrum ambulantních  
a pobytových sociálních služeb, p.o.       

 
4836/93RM/2018 - Přidělení konkrétních obecních bytů 
 
4837/93RM/2018 - Záměr prodeje pozemků v k.ú. Dolní Suchá společnosti  

Naturprodukt CZ spol. s r.o. 
 
4838/93RM/2018 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1064/2, k.ú. Bludovice          
 
4839/93RM/2018 - Prodej pozemku parc.č. 3736, k.ú. Havířov-město 
 
4840/93RM/2018 - Prodej části pozemku parc.č. 3562/1, k.ú. Havířov-město 
 
4841/93RM/2018 - Prodej pozemků na stavbu garáží v  k.ú. Bludovice      
 
4842/93RM/2018 - Nabídka na odkoupení pozemků, k.ú. Dolní Suchá 
 
4843/93RM/2018 - Převzetí zpevněných ploch vybudovaných v rámci výstavby KFC  

na pozemcích města  
 
4844/93RM/2018 - Záměr pronájmu částí pozemků parc.č. 203/56 a parc.č 203/43,  

k.ú. Bludovice, záměr dostavby KD Leoše Janáčka a záměr přijetí daru  
– dostavby KD Leoše Janáčka 

 
4845/93RM/2018 - Záměr pronájmu pozemku parc.č. 2469/38, k.ú. Šumbark   

 
4846/93RM/2018 - Pronájem pozemku parc.č. 2469/38, k.ú. Šumbark   

 
4847/93RM/2018 - Výpůjčka části pozemku parc.č. 48, k.ú. Bludovice 
 
4848/93RM/2018 - Doplnění usnesení - souhlas vlastníka pozemku se změnou doby užívání  

stavby na pozemku 
 
4849/93RM/2018 - Změna usnesení č. 4769/91RM/2018 v bodě 1. a 2. 
 
4850/93RM/2018 - Dohoda o narovnání smlouvy o nájmu pozemku č. 106/EO/18 
  
4851/93RM/2018 - Zrušení výpovědi a uzavření Dodatku č. 8 k nájemní smlouvě  

se společností RENGL, s.r.o.  
 
4852/93RM/2018 - Zřízení služebnosti ve prospěch společnosti Asental Land, s.r.o. 
 
4853/93RM/2018 - Zřízení pozemkových služebností  
 
4854/93RM/2018 - Zřízení věcného břemene-služebnosti ve prospěch společnosti  

ČEZ Distribuce, a.s. 
 
4855/93RM/2018 - Zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě ve prospěch  

společnosti Imotas, s.r.o.  
 
4856/93RM/2018 - Záměry pronájmu částí nemovitých věcí 
 
4857/93RM/2018 - Zrušení usnesení a záměry pronájmu částí nemovitých věcí 
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4858/93RM/2018 - Pronájem části nemovité věci na ul. Mánesova 992/48, Havířov-Město  

 

4859/93RM/2018 - Ukončení nájmů částí nemovitých věcí a pronájem části nemovité věci  

 

4860/93RM/2018 - Výsledek veřejné soutěže 

 

4861/93RM/2018 - Žádost o zrušení smluvního ujednání o zvýšení nájemného o inflaci 

 

4862/93RM/2018 - Žádost o rozšíření účelu užívání prostor 

 

4863/93RM/2018 - Žádost o prominutí nebo snížení nájemného – Salón Witová s.r.o.  

 

4864/93RM/2018 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova  

 

4865/93RM/2018 - Souhlas zřizovatele k vyřazení investičního majetku příspěvkovou  

organizací ZŠ a MŠ Frýdecká, Havířov 

 

4866/93RM/2018 - Souhlas zřizovatele k pronájmu části nemovité věci příspěvkovou  

organizací ZŠ F. Hrubína Havířov  
 

4867/93RM/2018 - Kontrola hospodaření se svěřeným majetkem a poskytnutými finančními  

prostředky v příspěvkové organizaci MŠ Lípová Havířov – kontrolní 

zjištění 

 

4868/93RM/2018 - Žádost příspěvkové organizace o souhlas s převodem finančních  

prostředků z rezervního fondu do fondu investic – MŠ Lípová Havířov 

 

4869/93RM/2018 - Žádost příspěvkové organizace o dodatečný souhlas s  pořízením  

investičního movitého majetku – MŠ Lípová Havířov 

 

4870/93RM/2018 - Souhlas zřizovatele k vyřazení investičního majetku příspěvkovou  

organizací MŠ Lípová Havířov 

 

4871/93RM/2018 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací  

MŠ Lípová Havířov 

 

4872/93RM/2018 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací  

ZŠ Moravská Havířov 

 

4873/93RM/2018 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací  

ZŠ Žákovská Havířov  

 

4874/93RM/2018 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací  

ZŠ 1. máje Havířov 

 

4875/93RM/2018 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací  

ZŠ Školní Havířov 

 

4876/93RM/2018 - Odvolání a jmenování člena školské rady základní školy, kde zřizovatelem  

je statutární město Havířov 
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4877/93RM/2018 - Stanovení platu řediteli ZŠ Pujmanové Havířov 

 

4878/93RM/2018 - Informativní zpráva o zástupci statutárního orgánu MŠ Přímá Havířov 

 

4879/93RM/2018 - Jmenování na pracovní místo ředitelky MŠ Přímá Havířov 

 

4880/93RM/2018 - Žádost NsP Havířov o výpůjčku sálu KD Radost - benefiční koncert 

 

4881/93RM/2018 - „Zateplení fasády MŠ Radniční 7/619, Havířov – Město“ – uzavření  

dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 911/OŠK/2017 

 

4882/93RM/2018 - VZ/373/OÚR/18 – „Rekonstrukce budovy č.p. 893 na ul. U Jeslí na denní  

stacionář - PD a AD“ (stavba č. 18029) – rozhodnutí o výběru nejvhodnější 

nabídky 

 

4883/93RM/2018 - „Snižování spotřeby energie MŠ Petřvaldská“ – uzavření Dodatku č. 1  

ke Smlouvě o dílo č. 523/OÚR/18 

 

4884/93RM/2018 - VZ/371/OÚR/18 – „Areál volného času – 1. etapa“ (číslo stavby 3026)  

– o zrušení zadávacího řízení 
 

4885/93RM/2018 - VZ/372/OÚR/18 – „Hokejbalové hřiště v areálu ZŠ M. Pujmanové“  

– výběr zhotovitele (číslo stavby 17036) - o zrušení zadávacího řízení  

a zahájení nového zadávacího řízení 

 

4886/93RM/2018 - Petice za plnou obnovu asfaltových krytů komunikací ul. Lesácká,  

Havířov – Prostřední Suchá dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod  

a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním 

 

4887/93RM/2018 - VZ/367/OSV/18 – „Pořízení automobilu pro Sociální služby města  

Havířova“ – rozhodnutí o vyloučení a o výběru nejvhodnější nabídky  

na veřejnou zakázku 

 

4888/93RM/2018 - Zrušení Koupalištního řádu  

                            

4889/93RM/2018 - Realizace světelného přechodu pro chodce na silnici I/11 v Havířově  

na ul. Těšínské  

 

4890/93RM/2018 - Žádost o opravu příjezdové komunikace ke stavebninám  

ELKA NOVA s.r.o., Horní Suchá 

 

4891/93RM/2018 - Výpověď smlouvy č. 388/OKS/2016 se společností TextilEco a.s.  

 

4892/93RM/2018 - Návrh na úpravu tarifních podmínek MHD Havířov – omezení   

pro poskytování bezplatné přepravy cestujícím do 18-ti let věku  

a cestujícím nad 65 let věku 

 

4893/93RM/2018 - Souhlas zřizovatele k pronájmu části nemovité věci v objektu Víceúčelové  

haly 
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4894/93RM/2018 - Udělení souhlasu s přijetím daru příspěvkovou organizací Městská  

knihovna Havířov   
 

4895/93RM/2018 - Žádost o souhlas s přijetím finančního daru Městským kulturním  

střediskem Havířov 

 

4896/93RM/2018 - Záměr pronájmu prodejních domků pro projekt „Vánoční městečko  

Havířov“   

 

4897/93RM/2018 - Udělení souhlasu s podáním individuální žádostí o dotaci Městským  

kulturním střediskem Havířov  

 

4898/93RM/2018 - Nákup zařízení pro efektivní uskladnění evidenčních materiálů řidičů 

- rotomat 

 

4899/93RM/2018 - Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady – Závěrečný účet za rok  

2017 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření  

 

4900/93RM/2018 - Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. – informace  

o průběhu řádné valné hromady konané dne 22.5.2018 

 

4901/93RM/2018 - ČSAD Havířov a.s. – informace o průběhu řádné valné hromady konané  

dne 5.6.2018 

 

4902/93RM/2018 - Depos Horní Suchá, a.s. – informace o průběhu valné hromady konané dne  

8. 6. 2018 

 

4903/93RM/2018 - ZPŘ/370/OÚR/18 - „Multigenerační sportovně-relaxační areál  

ul. Lázeňská – 3. zadávací řízení“ - rozhodnutí o výběru a o uzavření 

smlouvy  

 

4904/93RM/2018 - Realizace projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP  

Havířov II“ 

 

4905/93RM/2018 - Podání žádosti o vyhlášení bezdoplatkové zóny 
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U S N E S E N Í 
z 93. schůze Rady města Havířova, konané dne 29.08.2018 - I. část 

 

4819/93RM/2018 - Zvolení ověřovatele 93. schůze RMH, konané dne 29.08.2018____________ 

 

Rada města Havířova 

 

v o l í 

 

jako ověřovatele zápisu o průběhu 93. schůze Rady města Havířova, konané 

dne 29.08.2018 

       pana Ing. Karla ŠLACHTU  

 

 

4820/93RM/2018 - Zprávy o ověření zápisů z 91. schůze RMH, konané dne 25.07.2018  

a 92. schůze RMH, konané dne 17.08.2018____________________________ 

  

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zprávy ověřovatelů zápisů z 91. schůze Rady města Havířova, která se konala 

dne 25. července 2018 a z 92. schůze Rady města Havířova, která se konala  

dne 17. srpna 2018. 

 

 

4821/93RM/2018 - Schválení pořadu 93. schůze Rady města Havířova, konané dne 29.08.2018 

  

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložený pořad 93. schůze Rady města Havířova, konané dne 29.08.2018 dle 

přílohy. 

 

 

4822/93RM/2018 - Kontrola plnění usnesení pro 93. 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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4315/84RM/2018 Souhlas zřizovatele s pořízením dlouhodobého majetku  

a s použitím fondu investic Domova seniorů Havířov, 

příspěvková organizace  

4448/86RM/2018 „Program pro ochranu osobních a citlivých dat“ - zahájení 

zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu  

4550/87RM/2018 Souhlas zřizovatele s pořízením dlouhodobého majetku  

a s použitím fondu investic Domova seniorů Havířov, 

příspěvková organizace    

 

v y p o u š t í 

 

úkoly: krátkodobé 

 

3608/72RM/2017 Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Chodník MK 

Selská -  2. etapa“           

4240/84RM/2018 Návrh na rozšíření úsekového měření rychlosti – III. etapa  

4270/84RM/2018 Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti 

GasNet, s.r.o. 

4429/86RM/2018 Zřízení pozemkových služebností   

4526/87RM/2018 Zřízení pozemkových služebností  

4527/87RM/2018 Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro účely realizace 

stavby „Parkoviště na ul. Točitá, Havířov-Podlesí“            

4570/87RM/2018 Uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů se 

společností SATUM CZECH s.r.o. k výkonu služeb 

makléřské činnosti   

4701/89RM/2018 Zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch 

společnosti UPC Česká republika, s.r.o. 

4703/89RM/2018 Ukončení nájmu části nemovitých věcí dohodou a záměr 

pronájmu části nemovité věci 

4725/89RM/2018 VZ/270/OÚR/18 – „Parkoviště u kostela sv. Anny, 

Havířov - Město“ (číslo stavby 17018) – o výběru 

nejvhodnější nabídky 

4726/89RM/2018 „Rozšíření hřbitova v Havířově – Šumbarku, vč. smuteční 

síně“ (číslo stavby 11020) – uzavření Dodatku č. 5 ke 

Smlouvě o dílo č. 746/OSRM/2016 

4735/89RM/2018 Souhlas zřizovatele s vyřazením a likvidací 

neupotřebitelného (nepoužitelného) investičního majetku 

Domova seniorů Havířov, příspěvkové organizace 

4748/91RM/2018 Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 

4754/91RM/2018 Přijetí věcného daru  

4755/91RM/2018 Smlouva o bezúplatném převodu majetku                                            

4773/91RM/2018 Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti  

PODA a.s. 

4779/91RM/2018 Výsledek veřejné soutěže 

4784/91RM/2018 Jmenování člena školské rady základní školy, kde 

zřizovatelem je statutární město Havířov 

4786/91RM/2018 Zahájení školního roku 2018/2019 v 1. třídách základních 

škol jejichž zřizovatelem je statutární město Havířov 
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4793/91RM/2018 VZ/322/OSV/18 - „Pořízení dvou automobilů pro Sociální 

služby města Havířova“ – rozhodnutí o výběru nabídky, 

zrušení části veřejné zakázky a vyhlášení nového 

zadávacího řízení 

4795/91RM/2018 „ZŠ Na Nábřeží - výměna oken, dveří, oprava fasády  

a vstupního portálu“ (číslo stavby 15033) – uzavření 

Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 678/OSRM/2017  

4796/91RM/2018 VZ/303/OÚR/18 – „Areál volného času – 1. etapa“ (číslo 

stavby 3026) – o zrušení zadávacího řízení a zahájení 

nového zadávacího řízení 

4797/91RM/2018 VZ/304/OÚR/18 – „Hokejbalové hřiště v areálu ZŠ  

M. Pujmanové“ (číslo stavby 17036) - o zrušení 

zadávacího řízení a zahájení nového zadávacího řízení 

4798/91RM/2018 Stavba č. 18029 – „Rekonstrukce MŠ U Jeslí na denní 

stacionář – PD a AD“ - zahájení zadávacího řízení 

4799/91RM/2018 ZPŘ/192/OKS/18 - Domácí kompostéry - svěření 

oprávnění vypůjčit a darovat kompostéry odboru 

komunálních služeb MMH a schválení vzorové smlouvy  

4800/91RM/2018 Uzavření darovací smlouvy se společností SATUM 

CZECH s. r. o. 

4804/91RM/2018 ZPŘ/299/MP/18 - „Mobilní služebna Městské policie 

Havířov - přestavba“ - rozhodnutí o výběru a o uzavření 

smlouvy   

4805/91RM/2018 ZPŘ/300/OÚR/18 - „Multigenerační sportovně-relaxační 

areál ul. Lázeňská – nové zadávací řízení“ -  zrušení 

zadávacího řízení a zahájení nového zadávacího řízení 

4809/91RM/2018 „Nákup PC, PC komponent, příslušenství a síťových 

prvků 2018“ – zahájení zadávacího řízení na veřejnou 

zakázku malého rozsahu 

4816/92RM/2018 „Parkoviště za bytovým věžovým domem“ -  uzavření 

smlouvy se společností Technické služby Havířov a.s. 

4818/92RM/2018 VZ/366/ORG/18 – „Nákup PC, PC komponent, 

příslušenství a síťových prvků 2018“ – rozhodnutí  

o výběru nejvhodnější nabídky  

 

   

4823/93RM/2018 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku  

a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově II/2018_______________  
 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova  

vzít na vědomí informace o stavu čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti  

a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově  

za období leden - červenec 2018 dle důvodové zprávy 

schválit čerpání „Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku  

a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově“ a v souladu s rozpočtem  

pro komisi BESIP:  
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1. Městské policii Havířov 

ve výši 750 000,- Kč 

na dofinancování realizace veřejné zakázky ZPŘ/299/MP/18 – „Mobilní 

služebna Městské policie Havířov - přestavba“ 

2. Městské policii Havířov 

ve výši 500,- Kč 

na doplnění výstroje pro instruktory výcviku sebeobrany v rámci projektu 

„Ženy naučte se bránit II.“ – 5 ks chráničů zubů Professional Fighter 

3. odboru kancelář primátora Magistrátu města Havířova 

ve výši 75 000,- Kč 

na pořízení 2 ks odvlhčovačů zn. EKOTEZ TE-40 s přídavným topením  

pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Havířov Město a Havířov Životice 

4. zvýšením příspěvku na provoz  

Mateřské škole Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262, IČO: 61988570  

o částku 26 700,- Kč  

na nákup jízdních kol, koloběžek a cyklistických přileb  

5. zvýšením příspěvku na provoz:  

Správě sportovních a rekreačních zařízení Havířov, IČO: 00306754  

o částku 28 840,- Kč  

na nákup jízdních kol, koloběžek, cyklistických přileb a chráničů  

uložit ekonomickému odboru zapracovat uvedené čerpání a zvýšení příspěvku 

na provoz výše uvedeným zařízením z Fondu pro zvýšení bezpečnosti  

a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově  

do návrhu úprav rozpočtu V. na rok 2018 

 

  

4824/93RM/2018 - Souhlas s podáním žádosti o státní účelovou dotaci a přijetím dotací  

z programu Podpora bezpečnosti v obcích v souvislosti s migrací na léta 

2018 až 2019_____________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

podání žádosti o státní účelovou dotaci ve druhém kole dotačního programu  

Podpora bezpečnosti v obcích v souvislosti s migrací na léta 2018 až 2019  

vyhlášeného Ministerstvem vnitra ČR a přijetí dotací na realizaci těchto dílčích 

projektů:  

projekt „Havířov – Rozšíření Městského kamerového dohlížecího systému o pět 

kamerových bodů na území města“ 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit nabytí majetku v souvislosti s rozšířením stávajícího Městského 

kamerového dohlížecího systému o pět kamerových bodů v lokalitě Šumbark  

a v centru města Havířova financovaného z programu č. 314 090 Podpora 

bezpečnosti v obcích v souvislosti s migrací v pořizovací hodnotě vyšší než  

500 tis. Kč do majetku města 
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uložit ekonomickému odboru  

1. zapracovat do rozpočtu města prostřednictvím návrhu úprav rozpočtu na rok  

2018 přijetí státní účelové dotace ve výši 600 000 Kč v rámci programu 

Podpora bezpečnosti v obcích v souvislosti s migrací do příjmů města, 

2. zvýšení výdajové části rozpočtu OJ 12 o částku 600 000 Kč na realizaci  

projektu v rámci programu Podpora bezpečnosti v obcích souvislosti 

s migrací, a to:   

projektu „Havířov – Rozšíření Městského kamerového dohlížecího systému  

o pět kamerových bodů na území města“   

a to za předpokladu, že projekt bude výběrovou komisí Programu doporučen 

a následně schválen odborem prevence kriminality MV ČR  

 

 

4825/93RM/2018 - 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 níže uvedeným bytovým jednotkám. V případě, že nájemní smlouva 

nebude uzavřena se žadatelem uvedeným na pořadovém místě č. 1, bude 

nájemní smlouva uzavřena s dalším žadatelem dle níže uvedeného pořadí:  

 

a) Byt č. 2 o velikosti 0+1  na ulici 17. listopadu 1252/12 , Havířov - Podlesí,  

pořadí žadatelů: 1. ……………, 2. …………… 

 

b) Byt č. 44 o velikosti 0+1 na ulici Krajní 1569/2, Havířov - Podlesí,  

pořadí žadatelů: 1. ……………, 2. ……………, 3. …………… 

 

c) Byt č. 32 o velikosti 1+1 na ulici Opletalova 607/4, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů: 1. …………… 

 

d) Byt č. 65 o velikosti 0+2 na ulici Kubelíkova 1316/10, Havířov - Podlesí, 

pořadí žadatelů: 1. ……………, 2. ……………, 3. …………… 

 

e) Byt č. 2 o velikosti 1+3 na ulici Čajkovského 837/9, Havířov - Město,  

      pořadí žadatelů: 1. ……………, 2. ……………, 3. …………… 

 

f) Byt č. 1 o velikosti 1+3 na ulici Tolstého 941/1 , Havířov - Město,  

       pořadí žadatelů: 1. ……………, 2. ……………, 3. …………… 

 

g) Byt č. 49 o velikosti 1+3 na ulici Jarošova 1194/31b, Havířov - Šumbark,  

       pořadí žadatelů: 1. ……………, 2. …………… 

 

h) Byt č. 44 o velikosti 1+3 na ulici Obránců míru 1193/10,  

Havířov - Šumbark, pořadí žadatelů: 1. ……………… 
 

i) Byt č. 30 o velikosti 1+3 na ulici Jedlová 493/2, Havířov - Šumbark,  

        pořadí žadatelů: 1. …………… 
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j) Byt č. 23 o velikosti 1+3  na ulici Nákupní 473/11, Havířov - Šumbark,  

        pořadí žadatelů: 1. ……………, 2. ……………, 3. …………… 

 

k) Byt č. 37 o velikosti 1+3 na ulici Nákupní 426/1 , Havířov - Šumbark,  

        pořadí žadatelů:  1. ……………, 2. …………… 

 

l) Byt č. 11 o velikosti 1+3  na ulici Mládí 1098/6, Havířov - Šumbark  

        pořadí žadatelů: 1. …………… 

 

m) Byt č. 5 o velikosti 1+4  na ulici Mládí 1107/11, Havířov - Šumbark  

        pořadí žadatelů: 1. ……………, 2. ……………, 3. ……………, 

 

n) Byt č. 12 o velikosti 1+5  na ulici Marie Pujmanové 1117/14,  

Havířov – Šumbark, pořadí žadatelů: 1. …………… 
 

o) Byt č. 7 o velikosti 1+1  na ulici Mánesova 528/14, Havířov - Město  

        pořadí žadatelů: 1. Kateřina Lipinová, 2. Alena Kollárová, 3. Karel Jež 

 

p) Byt č. 3 o velikosti 1+1  na ulici A.S.Puškina 907/7, Havířov - Město  

        pořadí žadatelů: 1. ……………, 2. …………… 

 

q) Byt č. 4 o velikosti 1+2  na ulici Majakovského 880/14, Havířov - Město  

        pořadí žadatelů: 1. ……………, 2. ……………, 3. …………… 

 

r) Byt č. 10 o velikosti 1+2  na ulici Národní třída 579/8, Havířov - Město  

        pořadí žadatelů: 1. ……………, 2. ……………, 3. …………… 

 

s) Byt č. 4 o velikosti 1+2  na ulici 1. máje 870/14, Havířov - Město  

        pořadí žadatelů: 1. ……………, 2. ……………, 3. …………… 

 

t) Byt č. 47 o velikosti 1+2  na ulici Astronautů 1094/9, Havířov - Město  

        pořadí žadatelů: 1. ……………, 2. ……………, 3. …………… 

 

u) Byt č. 7 o velikosti 1+2  na ulici Moravská 391/5, Havířov - Šumbark  

        pořadí žadatelů: 1. ……………, 2. …………… 

 

v) Byt č. 7 o velikosti 1+2  na ulici Mládí 1097/4, Havířov - Šumbark  

        pořadí žadatelů: 1. ……………, 2. ……………, 3. …………… 

 

w) Byt č. 13 o velikosti 1+2  na ulici Moravská 427/23, Havířov - Šumbark  

        pořadí žadatelů: 1. ……………, 2. …………… 

 

x) Byt č. 3 o velikosti 1+3  na ulici Turgeněvova 895/6, Havířov - Město 

        pořadí žadatelů: 1. ……………, 2. ……………, 3. …………… 

 

y) Byt č. 12 o velikosti 1+3  na ulici Beskydská 783/4, Havířov - Město  

        pořadí žadatelů: 1. ……………, 2. ……………, 3. …………… 

 

z) Byt č. 4 o velikosti 1+3  na ulici Nákupní 421/10, Havířov - Šumbark  

        pořadí žadatelů: 1. …………… 
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aa) Byt č. 24 o velikosti 1+3  na ulici Nákupní 425/3, Havířov - Šumbark  

        pořadí žadatelů: 1. ……………, 2. ……………, 3. …………… 

 

bb) Byt č. 13 o velikosti 1+4  na ulici Slezská 770/5, Havířov - Město  

        pořadí žadatelů: 1. ……………, 2. ……………, 3. …………… 

 

cc) Byt č. 2 o velikosti 1+5  na ulici Marie Pujmanové 1114/8,  

Havířov - Šumbark Pořadí žadatelů: 1. …………… 

 

dd) Byt č. 1 o velikosti 0+1  na ulici Majakovského 875/4, Havířov - Město  

       pořadí žadatelů: 1. ……………, 2. ……………, 3. …………… 

 

ee) Byt č. 35 o velikosti 1+1  na ulici Opletalova 607/4, Havířov - Šumbark  

       pořadí žadatelů: 1. …………… 

 

ff) Byt č. 2 o velikosti 1+2  na ulici Na Nábřeží 763/127, Havířov - Město  

        pořadí žadatelů: 1. ……………, 2. ……………, 3. …………… 

 

gg) Byt č. 11 o velikosti 1+2  na ulici Marie Pujmanové 1113/6,  

Havířov - Šumbark pořadí žadatelů: 1. …………… 
 

hh) Byt č. 28 o velikosti 1+3  na ulici Mládežnická 1562/7, Havířov – Podlesí  

        pořadí žadatelů: 1. ……………, 2. ……………, 3. …………… 

 

ii) Byt č. 17 o velikosti 1+3  na ulici Jílová 1582/6, Havířov - Podlesí  

        pořadí žadatelů: 1. ……………, 2. ……………, 3. …………… 

 

 

jj) Byt č. 17 o velikosti 1+3  na ulici Jedlová 495/6, Havířov - Šumbark  

        pořadí žadatelů: 1. ……………, 2. ……………, 3. …………… 

 

kk) Byt č. 6 o velikosti 1+3  na ulici Mládí 1141/16, Havířov - Šumbark  

        pořadí žadatelů: 1. ……………, 2. …………… 

 

ll) Byt č. 11 o velikosti 1+3  na ulici Moravská 476/41, Havířov - Šumbark  

        pořadí žadatelů: 1. ……………, 2. …………… 

 

p o v ě ř u j e 

 

společnost Městská realitní agentura, s.r.o., k uzavření nájemních smluv s výše 

uvedenými žadateli v uvedeném pořadí za předpokladu splnění podmínek 

záměru pronájmu 

Z: vedoucí EO 

MRA, s.r.o. 

T: 15.09.2018 
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4826/93RM/2018 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu  

bytů, prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách_______   

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

podání výpovědí  z nájmu v zastoupení společnosti Městská realitní agentura, 

s.r.o., dle přílohy č. 2, z důvodu dluhu na nájemném, službách spojených 

s užíváním bytu a porušování povinností nájemce 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města, přidělených 

společností Městská realitní agentura, s.r.o. jednotlivým nájemcům  

na základě samostatného usnesení rady města s účinností od 15. 7. 2018,  

1. 8. 2018 a 15. 8. 2018 dle přílohy č. 1  

2. prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách dle přílohy č. 3 

 

 

4827/93RM/2018 - Vybudování nového vstupu do objektu v ul. Dlouhá třída 473/23  

v Havířově – Městě – úprava nájemních podmínek stávajícímu nájemci___ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

změnu podmínek nájemní smlouvy na pronájem části nemovité věci – prostoru 

sloužícího k podnikání v přízemí objektu na adrese Dlouhá třída 473/23, 

Havířov – Město, jehož nájemcem je společnost KLERO, spol. s r. o., se sídlem 

Dr. Martínka 1590/6, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, IČ: 6032398, v souvislosti 

s plánovanou rekonstrukcí a vybudováním samostatného vstupu do prostor  

v 1. patře objektu, takto: 

- snížení výměry nebytových prostor v přízemí o 17 m
2
 z původních 147,45 m

2
  

na 130,45 m
2 

- prominutí nájemného po dobu stavby, kde předpokládaná doba realizace činí  

3 měsíce, tj. celková předpokládaná výše prominutého nájemného činí 

78.186,-Kč bez DPH (měsíční nájemné činí 26.062,-Kč bez DPH) bez nároku 

nájemce na další kompenzaci 

- změna výše nájemného po dokončení stavebních úprav z částky  

2121,-Kč/m
2
/rok bez DPH na částku 1 600,- Kč/m

2
/rok bez DPH 
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4828/93RM/2018 - „Sanace zdravotního střediska ul. Studentská 1548/26, Havířov - Podlesí“  

– zahájení 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 „Sanace zdravotního střediska ul. Studentská 1548/26,  
Havířov – Podlesí“ 

 
2. Rozdělení veřejné zakázky na části: ne 

následné zakázky (opce):   ne 
 
3. Dílčí plnění:    ano 

poskytnutí zálohy:    ne 
čerpání dotace    ne 
přenesení daňové povinnosti:  ano 

 
4. Formu (druh) zadávacího řízení:  zjednodušené podlimitní řízení 
 
5. Zadávací lhůtu:    120 dnů 

 
6. Výši požadované jistoty:   220 000,- Kč 

 
7. Varianty nabídky:    ne 

 

 
8. Dobu realizace veřejné zakázky:   

Předpokládané zahájení:   11/2018 
Termín dokončení:    do 120 kalendářních dnů  

od předání staveniště 
 
9. Kritérium hodnocení:   nejnižší nabídková cena v Kč  

bez DPH 
 
10. Zadávací podmínky: 

- záruka minimálně 60 měsíců 

- financování do výše 90 %, 10 % po předání díla bez vad a nedodělků 
 
Základní způsobilost: 
Zadavatel požaduje splnění základní způsobilosti dle § 74 odst. 1 zák.  
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), 
dodavatele i jeho poddodavatelů. 

 
Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti podle § 77 ZZVZ 
předložením: 
a) výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný 

právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje, dodavatele i jeho 
poddodavatelů 
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b) dokladu prokazujícího, že je oprávněn podnikat v rozsahu 
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, tedy výpisu z živnostenského 
rejstříku nebo živnostenského listu (popřípadě listů) v rozsahu 
odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, tedy plnění v oblasti: 
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování  
- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 

c) doklad prokazující, že je poddodavatel oprávněn podnikat v rozsahu 
odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, na jakém se bude 
poddodavatel podílet, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění 
vyžadují 

d) dokladu prokazujícího jeho odbornou způsobilost, tedy Osvědčení o 
autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě pro obor: „Pozemní stavby“ 
pro osobu, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje. 

e) osvědčení o odborné způsobilosti k návrhu a provádění zabudování 
oken a vnějších dveří do stavby dle ČSN 74 6077:2014   

f) osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v oboru 
autorizovaný inženýr nebo technik, obor Technika prostředí staveb, 
vytápění a vzduchotechnika 

 
Ekonomická kvalifikace: 
Zadavatel nepožaduje splnění ekonomické kvalifikace dle § 78 ZZVZ. 
 
Technická kvalifikace: 
Zadavatel požaduje prokázání splnění technické kvalifikace dodavatele 
podle ustanovení § 79 ZZVZ splněním těchto požadavků zadavatele: 
a) V souladu s § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ seznam stavebních prací 

poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let před zahájením 
zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a 
dokončení těchto prací. 

 
Minimální úroveň pro splnění kvalifikace je stanovena na 5 zakázek, 
přičemž stavební zakázky byly obdobného předmětu plnění – sanace 
budov s vnějším tepelně izolačním kompozitním systémem ETICS 
kvalitativní třídy A a realizaci výměny otvorových výplní, 2 zakázky 
musí obsahovat i opravu elektroinstalace, kde hodnota každé 
stavby činila minimálně 5.500.000,- Kč bez DPH každé z nich. 

b) V souladu s §79 odst. 2 písm. d) ZZVZ osvědčení o vzdělání a odborné 
kvalifikaci vztahující se k požadovaným stavebním pracím, a to ve 
vztahu k fyzickým osobám, které mohou stavební práce poskytovat, tak 
ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům.   

 
Minimální úroveň pro splnění kvalifikace je stanovena pro uvedené 
osoby, které dodavatel zaměstnává na základě pracovněprávního nebo 
obdobného vztahu, následovně: 
Stavbyvedoucí: VŠ vzdělání stavebního směru, osvědčení o autorizaci 
podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě v oboru autorizovaný inženýr, obor pozemní 
stavby. Zástupce stavbyvedoucího: VŠ nebo SŠ vzdělání stavebního 
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směru, osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v oboru 
autorizovaný inženýr nebo technik, obor pozemní stavby. 

c) V souladu s § 79 odst. 2 písm. k) a l) ZZVZ doklad k provádění 
vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů ETICS vydaný 
oprávněným certifikačním orgánem  

 
doklad k provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů 
ETICS vydaný oprávněným certifikačním orgánem, ETICS musí 
splňovat požadavky kvalitativní třídy A podle TP CZB 05-2007, 
s Evropským technickým schválením dle ETAG 004 zajišťující, že 
související práce budou prováděny po celou dobu realizace zakázky 
kvalifikovaným způsobem. 
V souladu s § 79 odst. 2 písm. k) a l) ZZVZ specifikace materiálů 
okenních a dveřích prvků – splňující technické parametry projektové 
dokumentace, tj. součinitel prostupu tepla pro celé okno a dveře, 
stavební hloubku pro plastová okna, plastové profily ve třídě A. 

 
Dodavatel prokazuje splnění technické kvalifikace podle § 79 ZZVZ: 
a) Uvedením seznamu stavebních prací (Příloha zadávací dokumentace)  

a přiložením osvědčení objednatelů pro stavby, kterými dodavatel 
prokazuje splnění minimální úrovně kvalifikace.  
Tato osvědčení musí obsahovat vyjádření objednatele o řádném 
poskytnutí a dokončení těchto prací. 
Rovnocenným dokladem k prokázání tohoto kritéria je zejména 
smlouva s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění dodavatele. 

 
b) Stavbyvedoucí – osvědčení ČKAIT  

Zástupce stavbyvedoucího – osvědčení ČKAIT 
 
c) Předložením dokladu k provádění vnějších tepelně izolačních 

kompozitních systémů ETICS vydaný oprávněným certifikačním 
orgánem, prohlášení o vlastnostech materiálů splňující parametry PD  
a EU ČSN (v českém jazyce), osvědčení vydané zkušebnou o osvědčení 
o akreditaci, že plastové profily jsou ve třídě A. 

 
11. Složení komise dle bodu 11 důvodové zprávy. 
 
12. Odeslání výzvy k podání nabídky dodavatelům uvedeným v bodu 12. 

důvodové zprávy. 
 
p o v ě ř u j e 

 
1. společnost D. P. R. Management s.r.o., IČO: 28612779, realizací 

zadávacího řízení v rozsahu § 43 ZZVZ 
2. komisi otevíráním obálek a hodnocením nabídek 
3. společnost D. P. R. Management s.r.o., IČO: 28612779, posouzením 

nabídky či nabídek, zda splňují podmínky účasti v zadávacím řízení, a 
posouzením splnění podmínek účasti vybraného dodavatele po předložení 
dokladů podle ust. § 122 ZZVZ 
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4829/93RM/2018 - Poskytnutí věcných darů z fondu primátorky města – rok 2018 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova 

schválit poskytnutí věcných darů z fondu primátorky města: 

- Dětskému centru Čtyřlístek, Havířov-Prostřední Suchá, Hornická 8,  

IČ: 68177992, v  hodnotě do 25 tis. Kč; 

- Dětskému domovu a Školní jídelně, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1,  

příspěvková organizace, IČ: 48004774, v hodnotě do 25 tis. Kč;  

- SANTÉ – Centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb,  

Havířov-Podlesí, Tajovského 1, IČ: 00847470, v hodnotě do 35 tis. Kč; 

- Armádě spásy v ČR, z. s., pracovišti Dům pro matky s dětmi Havířov,  

Dvořákova 21/235, Havířov-Město, IČ: 40613411, v hodnotě do 35 tis. Kč; 

- Mateřské škole PARAPLÍČKO Havířov, příspěvková organizace, Mozartova  

1092/2, Havířov-Město,  IČ: 60337389, v hodnotě do 20 tis. Kč. 

- Domovu pro osoby se zdravotním postižením Benjamín, příspěvková  

organizace, středisko Havířov, Moskevská 1588/7a, 736 01 Havířov-Město, 

IČ: 00847461, v hodnotě do 10 tis. Kč 

uložit odboru kancelář primátora informovat výše uvedené právní subjekty  

a zabezpečit realizaci. 

Z: vedoucí OKP 

T: 30.11.2018 

 

 

4830/93RM/2018 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání  

dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

informativní zprávu o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací 

z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů ke dni 22. 08. 2018 dle příloh 

 

 

4831/93RM/2018 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci č. 1105/OSRM/2015  

ze dne 19.01.2016 a Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního 

města Havířov při realizaci projektu „Kotlíkové dotace 

v Moravskoslezském kraji“________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

doporučuje Zastupitelstvu města Havířova  

schválit 

1. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při realizaci projektu  

„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ č. 1105/OSRM/2015 ze dne 

19.01.2016, realizovaného v rámci Operačního programu Životní prostředí, 

reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_016/0000010 s Moravskoslezským krajem, se 
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sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava,  IČO 70890692 o prodloužení termínu 

pro spolufinancování výměny kotlů statutárním městem Havířovem  

i na rok 2018 

2. poskytnutí dotace ve výši 30.000,00 Kč z rozpočtu statutárního města  

Havířova Moravskoslezskému kraji, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava,  

IČO 70890692, na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace 

v Moravskoslezském kraji“, dle přílohy č. 1 

3. uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města  

Havířova na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace 

v Moravskoslezském kraji“, realizovaného v rámci Operačního programu 

Životní prostředí, reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_016/0000010 

s Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava,   

IČO 70890692 v rozsahu dle bodu 2. tohoto usnesení    

pověřit primátorku města Havířova podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě  

o spolupráci č. 1105/OSRM/2015 a Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

statutárního města Havířova na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace 

v Moravskoslezském kraji“ 

Z: vedoucí KP  

T: 27.09.2018 

 

 

4832/93RM/2018 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířov  

při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji  

– 2. výzva“______________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit 

1. poskytnutí dotace ve výši 274.455,00 Kč z rozpočtu statutárního města  

Havířova Moravskoslezskému kraji, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava,  

IČO 70890692, na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace 

v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, realizovaného v rámci Operačního 

programu Životní prostředí, registrační číslo 

CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005161, dle přílohy č. 1 

2. uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města  

Havířova na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace 

v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, realizovaného v rámci Operačního 

programu Životní prostředí, registrační číslo 

CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005161 s Moravskoslezským krajem, se sídlem 

28. října 117, 702 18 Ostrava,  IČO 70890692 v rozsahu dle bodu 1. tohoto 

usnesení 

pověřit primátorku města Havířova podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace 

z rozpočtu statutárního města Havířova na spolufinancování projektu 

„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“ 

 

Z: vedoucí KP  

T: 30.09.2018 
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4833/93RM/2018 - Předložení žádosti o podporu v rámci Výzvy č. 78 z Integrovaného  

regionálního operačního programu v režimu de minimis________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložení žádosti o podporu v režimu de minimis v rámci Výzvy č. 78  

z Integrovaného regionálního operačního programu – Energetické úspory 

v bytových domech III, prioritní osa 2: Zkvalitnění veřejných služeb  
a podmínek života pro obyvatele regionů, specifický cíl 2.5: Snížení 
energetické náročnosti v sektoru bydlení na projekt „Regenerace obytného 
domu na ul. Čelakovského 2b, Havířov-Podlesí“  
 

p o v ě ř u j e 

 
náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku, podpisem žádosti  
o poskytnutí podpory a ostatních nezbytných dokumentů k vyřízení žádosti 
 
u k l á d á 
 
zpracovat a odeslat žádost o poskytnutí podpory v režimu de minimis v souladu 
se závaznými dokumenty Integrovaného regionálního operačního programu  
a výzvou pro podávání žádostí 

Z: vedoucí KP 

T: 30.09.2018 
 

 
4834/93RM/2018 - Mimořádné přidělení obecního bytu – manž. Milan Vričan  

a Zlata Vričanová________________________________________________  
 

Rada města Havířova 
 

n e s c h v a l u j e 
 
mimořádné přidělení čtyřpokojového nebo pětipokojového obecního bytu  
se smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města  
pro příslušné období v lokalitě Havířov-Šumbark (I. etapa) manž.  
Milanu Vričanovi a Zlatě Vričanové, t.b. …………………………… 

 

 
4835/93RM/2018 - Přidělení konkrétního obecního bytu - SANTÉ - centrum ambulantních  

a pobytových sociálních služeb, p.o._________________________________       
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e     
 
přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 6  o  vel. 1+2  se smluvním 
nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné 
období v domě na ul. Lípová 728/7  v Havířově - Městě  organizaci SANTÉ  
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– centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb, příspěvková 
organizace,  IČO: 00847470, za účelem ubytování klientů Chráněného bydlení 
za podmínek: 
- nájemní smlouva bude se jmenovanou organizací uzavřena v souladu  
Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku 
města Havířova ze dne 27.06.2018 s výjimkou povinnosti úhrady jistoty   

- nájemné bude hrazeno měsíčně 
- souhlas s podnájmem tohoto konkrétního obecního bytu vydá Městská realitní  
agentura, s.r.o. 

 

   

4836/93RM/2018 - Přidělení konkrétních obecních bytů_________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 5 o vel. 1+2 se smluvním  

nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné 

období v domě na ul. ……………………………, p. Romanu Slivkovi,  

t.b. …………………………… pod podmínkou, že  nájemní smlouva bude se 

jmenovaným uzavřena v souladu se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv 

k uvolněným bytům v majetku města Havířova ze dne 27.06.2018       

 

 

4837/93RM/2018 - Záměr prodeje pozemků v k.ú. Dolní Suchá společnosti  
Naturprodukt CZ spol. s r.o._______________________________________ 

 
Rada města Havířova 
 
d o p o r u č u j e   
  
Zastupitelstvu města Havířova schválit záměr prodeje pozemků parc.č. 34  
o výměře 262 m

2
, parc.č. 35 o výměře 967 m

2
, parc.č. 63/2 o výměře 5 998 m

2
, 

části pozemku parc.č. 37 o výměře cca 410 m
2
 a části pozemku parc.č. 63/17  

o výměře cca 4 200 m
2
 v kat. území Dolní Suchá, celková výměra  

cca 11 837 m
2
 s tím, že přesná výměra pozemků bude stanovena  až na základě 

geometrického zaměření, společnosti Naturprodukt CZ spol. s r.o. se sídlem  
Na Viničkách 638, 250 92  Šestajovice, IČO: 48401722 za účelem výroby  
a zpracování bylin (skleníky, administrativně-výrobní hala, sklad, zpevněná 
plocha)  

 

 
4838/93RM/2018 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1064/2, 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. 
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č. 1064/2, orná půda o výměře cca 1 200 m
2 

v kat. území Bludovice manželům 
Mgr. Pavlíně Ferkové a Ing. Stanislavu Ferkovi, bytem 
……………………………, za účelem výstavby rodinného domu                

 

 
4839/93RM/2018 - Prodej pozemku parc.č. 3736, 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. 3736, 
ost.plocha o výměře 411 m

2
, katastrální území Havířov-město společnosti 

Autodům Vrána s.r.o., se sídlem Havířov-Město, Železničářů 1492/3,  
IČO: 26826399 za účelem zvětšení odstavné a manipulační plochy za smluvní 
cenu ve výši 400,00 Kč/m

2
, tj. celkem za 164.400,00 Kč + 1.900,00 Kč za 

zpracování znaleckého posudku + výše DPH platné ke dni povinnosti přiznat 
daň 
Zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé:   
- jedná se o pozemek nepotřebný a nevyužitelný pro město, který bezprostředně 
navazuje  na plochy pozemku parc.č. 3734, k.ú. Havířov-město, na němž je 
umístěna stavba v majetku kupující společnosti 
- na pozemku se nedá přímo „podnikat“ 
- pozemek již delší dobu udržuje společnost na vlastní náklady 
- za obvyklou, tržní cenu není pozemek prodejný 
- kupující společnost je společností, která podniká na území města Havířova už 
téměř 20 let a patří mezi významné zaměstnavatele na území města Havířova 

 

 

4840/93RM/2018 - Prodej části pozemku parc.č. 3562/1, 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. 3562/1 

nově dle geometrického plánu označenou jako parc.č. 3562/5, zahrada o výměře 

42 m
2
, k.ú. Havířov - město, paní Daši Dametzové a panu Ing. Vítězslavu 

Dametzovi CSc., bytem ……………………………, za účelem rozšíření 

zahrady, za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 5.460,00 Kč (tj. 130,00 Kč/ 

m
2
) + výše DPH platné ke dni povinnosti přiznat daň  

 

 

4841/93RM/2018 - Prodej pozemků na stavbu garáží v  k.ú. Bludovice____________________      

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e   

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit prodej pozemku parc.č. 3014/6  
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o výměře 19 m
2 

a pozemku parc.č. 3014/7 o výměře 19 m
2
, k.ú. Bludovice panu 

Ladislavu Kočímu, bytem ……………………………, za účelem výstavby 

dvou garáží za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 19.020,00 Kč  

(tj. 500,53 Kč/m
2
) + 2.000,00 Kč cena za zpracování znaleckého posudku  

+ výše DPH platné ke dni povinnosti přiznat daň 

 

 

4842/93RM/2018 - Nabídka na odkoupení pozemků, k.ú. Dolní Suchá_____________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova neschválit odkoupení pozemků v katastrálním 

území Dolní Suchá, a to pozemků: 

parc.č. 2383/2, zahrada o výměře 151 m
2 

parc.č. 2385, zahrada o výměře 278 m
2  

parc.č. 2383/4, ostatní plocha o výměře 85 m
2
  

parc.č. 2389, ostatní plocha o výměře 295 m
2
 

parc.č. 2383/5, ostatní plocha o výměře 68 m
2
  

parc.č. 2384, zahrada o výměře 200 m
2
 

od vlastníka: společnosti Asental Land, s.r.o., se sídlem Ostrava-Moravská 

Ostrava, Gregorova 2582/3,  IČO: 27769143 za kupní cenu 350,00 Kč/m
2
, tj. 

celkem ve výši 376.950,00 Kč + výše DPH platné ke dni povinnosti přiznat daň 

 

 

4843/93RM/2018 - Převzetí zpevněných ploch vybudovaných v rámci výstavby KFC  

na pozemcích města_______________________________________________  
 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit převzetí nově vybudovaných 

zpevněných asfaltových ploch na pozemcích města  parc.č. 1234/1 a parc. 

č. 2196/1 o výměře 347 m
2
, k.ú. Havířov-město a dokumentaci skutečného 

provedení stavby zpracovanou Ing. Michalem Klimšou od společnosti  

Imotas, s.r.o., se sídlem Brno, Zábrdovice, Příkop 843/4,  

IČO 29391903, za symbolickou cenu ve výši 1,00 Kč do majetku města     
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4844/93RM/2018 - Záměr pronájmu částí pozemků parc.č. 203/56 a parc.č 203/43,  

k.ú. Bludovice, záměr dostavby KD Leoše Janáčka a záměr přijetí daru  

– dostavby KD Leoše Janáčka______________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e     

 

záměr  pronájmu části pozemků parc.č. 203/56 a parc.č. 203/43, kat. území 

Bludovice o celkové výměře 625 m
2
,  společnosti JAZZ CLUB NEBE 

HAVÍŘOV s.r.o. se sídlem Havířov-Město, Příčná 327/1, IČO: 07289049  

za účelem dostavby Kulturního domu Leoše Janáčka (rozšíření stávajícího 

nebytového prostoru Jazz klubu) za podmínky předchozího odsouhlasení 

projektové dokumentace rozšíření KD Leoše Janáčka vlastníkem nemovitosti 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit 

1. záměr dostavby jednopodlažní budovy se zelenou extenzivní střechou,  

která bude součástí Kulturního domu Leoše Janáčka (rozšíření stávajícího 

nebytového prostoru Jazz Klubu) na částech pozemků parc.č. 203/56 a parc. 

č. 203/43, k.ú. Bludovice o výměře cca 250 m
2 

realizovanou společností 

JAZZ CLUB NEBE HAVÍŘOV s.r.o. se sídlem Havířov-Město,  

Příčná 327/1, IČO: 07289049 

2. záměr přijetí daru – dostavby jednopodlažní budovy se zelenou extenzivní  

střechou, která bude součástí Kulturního domu Leoše Janáčka (rozšíření 

stávajícího nebytového prostoru Jazz Klubu) na částech pozemků parc.č. 

203/56 a parc.č. 203/43, k.ú. Bludovice po kolaudaci stavby od společností 

JAZZ CLUB NEBE HAVÍŘOV s.r.o. se sídlem Havířov-Město,  

Příčná 327/1, IČO: 07289049 

 

 

4845/93RM/2018 - Záměr pronájmu pozemku parc.č. 2469/38, k.ú. Šumbark_______________   

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

záměr pronájmu pozemku parc.č. 2469/38 o výměře 3 042 m
2
, k.ú. Šumbark   

za účelem využívání jako cvičnou plochu nebo autocvičiště v rámci výuky 

autoškoly, pro provozovatele autoškoly Ing. Michaelu Szerudovou, bytem 

……………………………,  IČO: 07371896 
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4846/93RM/2018 - Pronájem pozemku parc.č. 2469/38, k.ú. Šumbark_____________________   

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

pronájem pozemku parc.č. 2469/38 o výměře 3 042 m
2
, k.ú. Šumbark   

za účelem využívání jako cvičnou plochu nebo autocvičiště v rámci výuky 

autoškoly, pro provozovatele autoškoly Patrika Noska, bytem  

……………………………,  IČO: 76294374  

za těchto podmínek: 

- na dobu neurčitou od 1.10.2018 s tříměsíční výpovědní lhůtou 

- za smluvní nájemné ve výši 3.000,00 Kč/ročně včetně DPH (pro plátce DPH),  

splatné do konce měsíce ledna běžného roku 

- nájemce není oprávněn užívat pronajímanou plochu v době provádění zkoušek  

z odborné způsobilosti z řízení motorových vozidel prováděných Magistrátem 

města Havířova  

- nájemce je povinen dodržovat provozní řád Magistrátu města Havířova  

na užívání cvičné plochy 

- nájemce zajistí na pronajímané ploše pořádek 

- nájemce v rámci umístění jakýchkoliv zařízení nesmí zasáhnout do konstrukce  

zpevněné plochy 

- v době, kdy autoškola tuto plochu nebude využívat, může plochu využívat  

veřejnost na základě povolení Magistrátu města Havířova a za podmínek 

uvedených v provozním řádu 

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  

o nájmu 

Z: vedoucí EO 

T:  30.09.2018  

 

 

4847/93RM/2018 - Výpůjčka části pozemku parc.č. 48, k.ú. Bludovice_____________________ 

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e  

 

výpůjčku části pozemku parc.č. 48, ostatní plocha zeleň  o výměře cca 360 m
2
, 

k.ú. Bludovice, panu Jiřímu Janečkovi, ……………………………, 

IČO:62311646 a panu Ivanu Kántorovi, ……………………………,   

IČO: 48816027, za účelem vybudovaného venkovního posezení s dětským 

koutkem k restauraci na ul. Kosmonautů v Havířově-Podlesí, na dobu určitou 

10 let, s účinnosti od 1. 10. 2018 
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p o v ě ř u j e   

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  

o výpůjčce pozemku 

Z: vedoucí EO 

T: 30.09.2018 

 

 

4848/93RM/2018 - Doplnění usnesení - souhlas vlastníka pozemku se změnou doby užívání  

stavby na pozemku_______________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e     

 

1. doplnění usnesení  RMH č. 4424/86RM/2018 , bod 2) ze dne 02.05.2018   

o slovo „trvalou“ v tomto znění: 

vydání souhlasu vlastníka pozemku parc.č. 3733/2, kat. území  

Havířov-město, se změnou doby užívání stavby mycí linky na pronajatém 

pozemku z doby dočasné na dobu neurčitou, trvalou, v rámci stavebního 

řízení dle § 127 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění 

pozdějších předpisů, a souhlasu se zápisem stavby mycí linky do katastru 

nemovitostí pro vlastníka stavby a nájemce společnost AML – automobilové 

mycí linky, spol. s r.o., IČO: 43000495    

2. doplnění usnesení RMH č. 4520/87RM/2018 ze dne 23.05.2018 o nový  

termín uzavření nájemní smlouvy, a to z původního data dne 01.07.2018  

na dobu od účinnosti smlouvy tj. od data zveřejnění smlouvy v registru smluv 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem souhlasu 

vlastníka pozemku parc.č. 3733/2, kat. území Havířov-město, na kterém se 

stavba mycí linky nachází  a podpisem nájemní smlouvy          

                                                                                            

Z: vedoucí EO 

T: 30.09.2018  

 

 

4849/93RM/2018 - Změna usnesení č. 4769/91RM/2018 v bodě 1. a 2.______________________ 

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e  

 

změnu usnesení č. 4769/91/RM/2018 v bodě 1. a 2., z důvodu přezkoumání 

hospodaření Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Ostrava, v pojmenování 

„pronájem“ na „pacht“  
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původně: 

1. pronájem části pozemku parc.č. 4058, o výměře  320 m
2
, k.ú.   

Havířov-město, paní Michale Vatralové, ……………………………, za 

účelem zahrady, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, s účinností 

od 1. 9. 2018, za nájemné ve výši 448,00 Kč/rok 

2. pronájem části pozemku parc.č. 4058, o výměře  148 m
2
, k.ú.   

Havířov-město, panu Maroši Heskovi, ……………………………,  

za účelem zahrady, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, 

s účinností od 1. 9. 2018, za nájemné ve výši 207,00 Kč/rok 

nově: 

1. pacht části pozemku parc.č. 4058, o výměře  320 m
2
, k.ú.  Havířov-město,  

paní Michale Vatralové, ……………………………, za účelem zahrady, na 

dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, s účinností  

od 1. 9. 2018, za pachtovné ve výši 448,00 Kč/rok 

2. pacht části pozemku parc.č. 4058, o výměře  148 m
2
, k.ú.  Havířov-město,  

panu Maroši Heskovi, ……………………………, za účelem zahrady, na 

dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, s účinností od 1. 9. 2018,  

za pachtovné ve výši 207,00 Kč/rok 

 

p o v ě ř u j e   

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem pachtovních 

smluv    

Z: vedoucí EO                                                                      

T: 30.09.2018    

 

 

4850/93RM/2018 - Dohoda o narovnání smlouvy o nájmu pozemku č. 106/EO/18___________ 

  

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e  

 

uzavření dohody o narovnání z důvodu odstranění pochybností s platností 

smlouvy o nájmu pozemku č. 106/EO/18 v souvislosti s jejím uveřejněním 

v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv ve znění 

pozdějších předpisů 

 

p o v ě ř u j e   

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem dohody  

o narovnání 

Z: vedoucí EO 

T: 31.10.2018 
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4851/93RM/2018 - Zrušení výpovědi a uzavření Dodatku č. 8 k nájemní smlouvě  

se společností RENGL, s.r.o._______________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

r u š í  

 

usnesení č. 3819/76RM/2017 ze dne 15.11.2017, kterým schválila Rada města 

Havířova podání výpovědi společnosti RENGL, s.r.o. a výpověď nájemní 

smlouvy doručenou společnosti RENGL, s.r.o. dne 29.11.2017 

 

s c h v a l u j e 

 

uzavření Dodatku č. 8 k nájemní smlouvě č. 1125/MJP/04 ze dne 27.10.2004  

se společností RENGL, s.r.o., se sídlem: Liberec 14, Ruprechtice,  

Zákopnická 354, PSČ 460 14, IČO: 254 20 160, v němž bude konstatováno,  

že nájemní vztah nezaniká ke dni 30.11.2018, v nájemním vztahu bude 

pokračováno, nájemné za umístění  plakátovací plochy se zvyšuje z částky  

100,00 Kč/1 kus plakátovací plocha/rok + DPH na částku ve výši  

1.000,00 Kč/1 kus plakátovací plocha/rok + DPH, tj. při počtu 30 kusů 

plakátovacích ploch úhrada celkem ve výši 30.000,00 Kč/rok + DPH, 

s účinností zpětně od 1.1.2018 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem Dodatku č. 8 

k nájemní smlouvě č. 1125/MJP/04 

Z: vedoucí EO 

T: 31.10.2018 

 

  

4852/93RM/2018 - Zřízení služebnosti ve prospěch společnosti Asental Land, s.r.o.__________ 
 

Rada města Havířova 
 
r u š í  

 
usnesení č. 4271/84RM/2018 ze dne 28.03.2018 a smlouvu  
č. LA/SMSP/VB/66/17/Ma, č. 258/EO/18 ze dne 17.04.2018  

 
s c h v a l u j e 

 
zřízení služebnosti k pozemkům v majetku města a to parc.č. 29, 63/18, 153/10, 
1895/1, 2728/1, 2738/14, 2755/49, 2755/52, 2759/5, 2759/11, 2759/13, 
2759/14, 2759/19, k. ú. Dolní Suchá o výměře 1219,70 m

2 
dle GP  

č. 1182 – 540/2013 ze dne 12.12.2013, parc.č. 2759/4, k.,ú. Dolní Suchá 
o výměře 35,70 m

2
 dle GP č. 1322 – 532/2017 ze dne 25.10.2017 a parc.č. 

1889/36, k.ú. Dolní Suchá o výměře 21,90 m
2
 dle GP č. 1321 – 531/2017  

ze dne 25.10.2017 (dále jen „nemovitosti“) spočívající v právu na 
nemovitostech plynovodní řád vhodným a bezpečným způsobem umístit, 
provozovat, udržovat ho, provádět jeho nezbytné opravy odstranit ho, na 
nemovitosti vstupovat a vjíždět v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu 
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dopravními prostředky a stavebními mechanismy za účelem provedení údržby, 
opravy nebo likvidace plynovodního řadu v rámci stavby „Středotlaký 
plynovodní řad DN 90“ o celkové výměře 1.277,30 m

2 
 za jednorázovou úhradu 

ve výši 319.325,00 Kč + DPH, (původně schválena úplata 322.100,00 Kč + 
DPH při výměře 1.288,40 m

2
) s tím, že rozdíl výše uvedených cen v částce 

2.775,00 Kč + DPH (322.100,00 Kč - 319.325,00 Kč) bude zaslán 
bezhotovostním převodem na účet oprávněného po oboustranném podpisu 
smlouvy včetně opravného daňového dokladu na dobu neurčitou ve prospěch 
oprávněné společnosti Asental Land, s.r.o., se sídlem: Gregorova 2582/3, 
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 277 69 143 

 

p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  
o zřízení služebnosti 

Z: vedoucí EO 

T: 31.10.2018 
 

 

4853/93RM/2018 - Zřízení pozemkových služebností___________________________________  

 
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. 1065,  

k.ú. Bludovice za účelem umístění vodovodní přípojky za jednorázovou 
úhradu ve výši 2.884,00 Kč + DPH, (o výměře 23,07 m

2
) dle  

GP 4229-12/2017 ze dne 13.04.2017 ve prospěch  pozemku parc.č. 1061/3, 
k.ú. Bludovice, jehož součástí je budova č.p. 1123, jimž ke dni zřízení 
pozemkové služebnosti je vlastník Václav Stareček, bytem 
……………………………, na dobu neurčitou 
 

2. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č. 2128,  
k.ú. Bludovice  za účelem umístění elektropřípojky za jednorázovou úhradu 
ve výši 1.000,00 Kč + DPH, (o výměře 3 m

2
) dle GP 4201-19/2017 ze dne 

30.03.2017 ve prospěch  pozemku parc.č. 2127/17, k.ú. Bludovice, jehož 
součástí je budova č.p. 267, jimiž ke dni zřízení pozemkové služebnosti jsou 
vlastníky Ing. Tomáš Ryba a Ing. Lenka Rybová, oba bytem  
……………………………, na dobu neurčitou 

 
3. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č.  

2734/1, k.ú. Dolní Suchá za účelem umístění vodovodní přípojky  
za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,00 Kč + DPH, (o výměře 5 m

2  

– graficky označeno v GP písmenem „A“) a za účelem umístění splaškové 
kanalizační přípojky za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,00 Kč + DPH,  
(o výměře 4 m

2 
– graficky označeno v GP písmenem „B“) dle  

GP č. 1338-39/2018  ze dne 04.06.2018 ve prospěch  pozemku parc.č. 
1497/2, k.ú. Dolní Suchá, jehož součástí je budova č.p. 442, jimiž ke dni 
zřízení pozemkové služebnosti jsou vlastníky Marcel Zajac  
a Mgr. Michaela Zajacová, oba bytem ……………………………,  
na dobu neurčitou 
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p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv  
o zřízení pozemkové služebnosti  

Z: vedoucí EO 

T: 31.10.2018 
 

 

4854/93RM/2018 - Zřízení věcného břemene-služebnosti ve prospěch společnosti  

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. 1923/2, 1923/9, k.ú.  Prostřední Suchá spočívající v zřízení, 
umístění, provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy 
podzemního kabelového vedení AYKY 4x35 v chráničce DVR110 v rámci 
stavby: P. Suchá 1938/1, Toman, příp. NNk, č. IP–12–8020195/VB3   
za jednorázovou úhradu 10.000,00 Kč + DPH, o výměře 0,91 m

2
 dle GP  

č. 3127-166/2018 ze dne 12.04.2018, na dobu neurčitou ve prospěch oprávněné 
společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem: Děčín, Děčín IV-Podmokly, 
Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 247 29 035 
 

p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  
o zřízení věcného břemene - služebnosti 

Z: vedoucí EO 

T: 30.09.2018 
 

 

4855/93RM/2018 - Zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě ve prospěch  

společnosti Imotas, s.r.o.___________________________________________  
 

Rada města Havířova 
 

s c h v a l u j e 
 
zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu 
zřízení, vedení, provozování, užívání, oprav a nezbytné údržby inženýrských 
sítí – vodovodní přípojky na pozemku v majetku města a to parc.č. 1234/1, k.ú. 
Havířov – město za jednorázovou úhradu ve výši 20.800,00 Kč + DPH,  
o výměře 104 m

2
 dle GP č. 2199-84b/2018 ze dne 15.05.2018, dešťové 

kanalizační přípojky na pozemku v majetku města a to parc.č. 2194/5, k.ú. 
Havířov – město za jednorázovou úhradu ve výši 10.000,00 Kč + DPH,  
o výměře 10 m

2
 dle GP č. 2199-84b/2018 ze dne 15.05.2018, splaškové 

kanalizační přípojky na pozemcích v majetku města a to parc.č. 2196/1, 2220/1, 
k.ú. Havířov – město za jednorázovou úhradu ve výši 16.000,00 Kč + DPH,  
o výměře 10 m

2
dle GP č. 2199-84b/2018 ze dne 15.05.2018 - graficky 

označeno v GP písmenem „A“, podzemního kabelového vedení elektropřípojky 
NN včetně samostatně stojícího elektroměrového rozvaděče na pozemku 
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v majetku města a to parc.č. 2196/1, k.ú. Havířov –město za jednorázovou 
úhradu ve výši 10.000,00 Kč + DPH, o výměře 10 m

2
dle GP č. 2199-84b/2018 

ze dne 15.05.2018 - graficky označeno v GP písmenem „B“, ve prospěch  
pozemku parc.č. 2196/2, k.ú. Havířov – město a pozemku parc.č. 2196/4,  
k.ú. Havířov - město jehož součástí je stavba občanského vybavení č.p. 1602, 
jimž ke dni zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě je vlastník 
obchodní firma Imotas, s.r.o., sídlo: Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno, 
IČO: 293 91 903, na dobu neurčitou 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  
o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě 
 

Z: vedoucí EO 

T: 31.10.2018 
 

 
4856/93RM/2018 - 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 26,55 m
2 

v přízemí budovy na Dlouhé tř. 470/17,  
Havířov-Město, formou veřejné soutěže, za podmínek: 
1) Nájemné je stanoveno v minimální výši 1.350,00 Kč/m

2
/rok bez DPH.  

2) Doba nájmu: na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.  
3) Platba nájmu a záloh za služby měsíčně.  
4) Účel využití prostor není stanoven. 

 

2. záměr pronájmu části nemovité věci k umístění rozvaděče v přízemí budovy  

Městského podnikatelského centra ul. Palackého 689/2, Havířov-Město, 

včetně vedení optického kabelu a kabeláže k jednotlivým klientům, 

provozovateli spol. PODA a.s., IČO: 25816179, k poskytování internetových 

služeb  

 

 

4857/93RM/2018 - Zrušení usnesení a záměry pronájmu částí nemovitých věcí_____________ 

 

Rada města Havířova 

 

r u š í 

 

usnesení Rady města Havířova ze dne 28. 3. 2018 č. 4277/84RM/2018 ve věci 

pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové 

výměře 122,42 m
2
 v suterénu Domu s pečovatelskou službou  

ul. Mládežnická 1577/12, Havířov-Podlesí, p. Romanu Švancarovi,  

IČO: 70319383 
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s c h v a l u j e 

 

1. záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání  

o celkové výměře 122,42 m
2
 v  suterénu Domu s pečovatelskou službou  

ul. Mládežnická 1577/12, Havířov-Podlesí, spol. BMW house s.r.o.,  

IČO: 07370318, jako prodejnu autodílů a doplňků, kancelář a sklad 

 

2. záměr pronájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání  

o celkové výměře 49,11 m
2
 v 1. nadzemním podlaží budovy zdravotního 

střediska na ul. Generála Svobody 280/24, Havířov-Šumbark,  

p. Vlastě Rojanové, IČO: 75270587, jako prodejnu květin a doplňkový 

prodej 

 

 

4858/93RM/2018 - Pronájem části nemovité věci na ul. Mánesova 992/48, Havířov-Město____  

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

dopis nájemníků bytového domu na ul. Mánesova 992/48, Havířov-Město, ze 

dne 1. 8. 2018, ve věci stížnosti na provoz levného textilu v suterénu domu 

 

s c h v a l u j e 

 

1. ukončení nájmu části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání  

o výměře 50 m
2
 v suterénu obytného domu ul. Mánesova 992/48,  

Havířov-Město, nájemkyni p. Aleně Hrabcové, IČO: 73263494,  

dohodou k 31. 8. 2018 

 

2. pronájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o výměře  

50 m
2
 v suterénu obytného domu ul. Mánesova 992/48, Havířov-Město, spol. 

Buy-store s.r.o., IČO: 07218397, jako prodejnu levného textilu, za podmínek: 

- nájemné 294,00 Kč/m
2
/rok bez DPH 

- nájem na dobu určitou do 28. 2. 2019 

- provoz prodejny bude vyhodnocen MRA, s.r.o. a v případě  

bezproblémového provozu bude nájemní smlouva uzavřena na dobu 

neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 

 

  

4859/93RM/2018 - Ukončení nájmů částí nemovitých věcí a pronájem části nemovité věci____  
 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. ukončení nájmu části nemovité věci – místnosti o výměře 14,70 m
2
  

v suterénu obytného domu ul. Moravská 391/5, Havířov-Šumbark, nájemkyni 

p. Evě Polákové, dohodou k 31. 8. 2018 
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2. ukončení nájmu části nemovité věci – místnosti o výměře 14,96 m
2
  

v suterénu obytného domu ul. Mládí 20, Havířov-Šumbark, nájemkyni  

p. Šárce Večerkové, dohodou k 31. 8. 2018 

 

3. pronájem části nemovité věci – místnosti o výměře 14,96 m
2
 v suterénu  

obytného domu ul. Mládí 20, Havířov-Šumbark, p. Tomáši Večerkovi, jako 

sklad pro vlastní potřebu, za podmínek: 

- nájemné 100,00 Kč/m
2
/rok bez DPH 

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 9. 2018 

 

 

 

4860/93RM/2018 - Výsledek veřejné soutěže__________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a  v ě d o m í 

 

podání nabídek do veřejné soutěže p. č. 6/EO/2018  na pronájem části nemovité 

věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové výměře 87,19 m
2 

v přízemí 

obytného domu na Dlouhé tř. 1101/79, Havířov-Podlesí, kterou podali: 

1. Quemar, spol. s r.o., IČO: 25361228 

2. Petr Gabryš, …………………………… 

 

s c h v a l u j e 

 

uzavření nájemní smlouvy na část nemovité věci – prostoru sloužícího 

k podnikání o celkové výměře 87,19 m
2 

v přízemí obytného domu  

na Dlouhé tř. 1101/79, Havířov-Podlesí, se spol. Quemar, spol. s r.o.,  

IČO: 25361228, za podmínek: 

 

- nájemné 522,00 Kč/m
2
/rok bez DPH  

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou  

- platba nájmu a záloh za služby měsíčně 

- účel: kancelář pro účetní a daňové služby  

 

 

4861/93RM/2018 - Žádost o zrušení smluvního ujednání o zvýšení nájemného o inflaci_______ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

zrušení smluvního ujednání ve smlouvě o nájmu nebytových prostor  

na ul. Pavlovova 2, Havířov-Město, č. 1060, čl. VII. Ostatní ujednání, třetí 

odstavec: „ Pronajímatel si vyhrazuje právo upravovat nájemné každoročně  

o výši inflace dle indexu růstu spotřebitelských cen ČSÚ za uplynulý rok.“, 

nájemci Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, IČO: 00305847, ostaní 

podmínky smlouvy o nájmu se nemění 
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4862/93RM/2018 - Žádost o rozšíření účelu užívání prostor______________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

nájemkyni části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové 

výměře 64,62 m
2
 v 1. nadzemním podlaží hlavní budovy zdravotního střediska 

ul. Studentská 1548/26, Havířov-Podlesí, p. Martině Hricové, IČO: 60760961, 

rozšíření účelu užívání z původního účelu kadeřnictví o provoz pedikůry v části 

prostor o výměře 10,77 m
2
, ostatní podmínky nájemní smlouvy se nemění 

 

 

4863/93RM/2018 - Žádost o prominutí nebo snížení nájemného – Salón Witová s.r.o.________  

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

žádost spol. Salón Witová s.r.o., IČO: 05900107, o prominutí nebo snížení 

nájemného ve výši 27.318,00 Kč za část nemovité věci – prostor sloužící 

k podnikání o výměře 157,85 m
2
 v 1. nadzemním podlaží části D budovy  

č. p. 86, ul. Svornosti 2, Havířov-Město, za měsíc červenec 2018 

  

n e s c h v a l u j e 

 

prominutí nebo snížení nájemného ve výši 27.318,00 Kč za část nemovité věci 

– prostor sloužící k podnikání o výměře 157,85 m
2
 v 1. nadzemním podlaží 

části D budovy č. p. 86, ul. Svornosti 2, Havířov-Město,  

spol. Salón Witová s.r.o., IČO: 05900107, za měsíc červenec 2018, kdy spol. 

Salón Witová s.r.o. neprovozovala v prostorách podnikatelskou činnost, ale 

prostory vyklízela a připravovala k fyzickému předání pronajímateli   

 

 

4864/93RM/2018 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e    

 

rozpočtová opatření č. 75. - 78., dle důvodové zprávy a příloh, 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí rozpočtová opatření č. 75. - 78., 

dle důvodové zprávy a příloh. 
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4865/93RM/2018 - Souhlas zřizovatele k vyřazení investičního majetku příspěvkovou  

organizací ZŠ a MŠ Frýdecká, Havířov______________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

vyřazení níže uvedeného investičního majetku příspěvkovou organizací města 

Základní školou a Mateřskou školou Havířov - Bludovice Frýdecká, 

příspěvková organizace (IČO 48805289)  

 

- kopírovací stroj DEVELOP 1710, inventární číslo HIM – 022/08, v pořizovací  

ceně 82 917 Kč včetně DPH 

 

    

4866/93RM/2018 - Souhlas zřizovatele k pronájmu části nemovité věci příspěvkovou  

organizací ZŠ F. Hrubína Havířov__________________________________  
 

Rada města Havířova   

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci města Základní škola Havířov-Podlesí  

F. Hrubína 1537/5 okres Karviná (IČO: 61988723) pronájem části nemovité 

věci na dobu neurčitou společnosti SVAD company s. r. o., Těšínská 1100/50a, 

736 01 Havířov-Bludovice, IČO: 04394941, zastoupené panem Jiřím Švarcem, 

jednatelem společnosti, za podmínek: 

 

předmět nájmu:   pronájem nebytového prostoru-bývalý výměník 

účel nájmu:   sklad elektrotechnických komponentů 

výměra:   163,80 m
2
 

doba nájmu:   na dobu neurčitou od 1. 9. 2018 s tříměsíční výpovědní  

dobou 

 

 

4867/93RM/2018 - Kontrola hospodaření se svěřeným majetkem a poskytnutými  

finančními prostředky v příspěvkové organizaci MŠ Lípová  

Havířov – kontrolní zjištění________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

obsah Protokolu č. 81/2017 vyhotoveného dne 9. 4. 2018 kontrolní skupinou 

oddělení kontroly Magistrátu města Havířova dle přílohy č. 1 tohoto materiálu 

 

u k l á d á 

 

- příspěvkové organizaci Mateřská škola Havířov-Město Lípová 15,  

IČO: 65890701 v souladu s ustanovením § 28 odst. 6 písm. c), odst. 7 písm. 

d) a odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
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rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů odvod za porušení rozpočtové kázně 

ve výši 62 850,26 Kč do rozpočtu zřizovatele  

 

- odboru školství a kultury Magistrátu města Havířova zaslat MŠ Lípová 

Havířov oznámení o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně 

v souladu s usnesením Rady města Havířova. 

 

Z: vedoucí OŠK 

T: září 2018  

 

 

4868/93RM/2018 - Žádost příspěvkové organizace o souhlas s převodem finančních  

prostředků z rezervního fondu do fondu investic – MŠ Lípová Havířov____ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci města Mateřské škole Havířov-Město Lípová 15,  

IČO: 65890701 

 

v souladu s § 30 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, převod částky z rezervního fondu  

do fondu investic ve výši 63 000 Kč na opravu účtování již pořízeného majetku 

dle protokolu č. 81/2017 o výsledku veřejnosprávní kontroly ze dne 9. 4. 2018. 

 

 

4869/93RM/2018 - Žádost příspěvkové organizace o dodatečný souhlas s  pořízením  

investičního movitého majetku – MŠ Lípová Havířov___________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci města Mateřské škola Havířov-Město Lípová 15,   

IČO: 65890701  

 

pořízení investičního majetku v pořizovací ceně 62 850,26 Kč včetně DPH: 

 

IP vstupní bezpečnostní videosystém VTH   44 850,26 Kč 

myčka Whirlpool ADG 522X                                   18 000,00 Kč  
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4870/93RM/2018 - Souhlas zřizovatele k vyřazení investičního majetku příspěvkovou  

organizací MŠ Lípová Havířov_____________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 

s c h v a l u j e 
 
vyřazení níže uvedeného investičního majetku příspěvkovou organizací města 
Mateřskou školou Havířov – Město Lípová 15,  IČO:  65890701 
 
- vysavač Rainbow, inventární číslo DHM01, v pořizovací ceně 53 900 Kč  
včetně DPH 

 

 

4871/93RM/2018 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací  

MŠ Lípová Havířov_______________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 

s o u h l a s í 

 
s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města Mateřská škola 
Havířov-Město Lípová 15, IČO: 65890701 

 
poskytovatel dotace:  Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 
název programu: Operační program Zaměstnanost,  

výzva: Podpora zaměstnanosti cílových skupin 
název projektu: Nová kariéra 
požadovaná výše dotace: 45 000 Kč 
spolufinancování: 14 532 Kč  - zapojení školného   

 

 

4872/93RM/2018 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací  

ZŠ Moravská Havířov_____________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 

s o u h l a s í 

 
s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města Základní škola 
Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace, 
IČO: 70958131 

 
poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
název operačního programu: Výzkum, vývoj a vzdělávání 
název projektu: Podpora škol formou projektů zjednodušeného 

vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II, aktivita 
Školní speciální pedagog – personální podpora 
ZŠ 

požadovaná výše dotace: 1 380 000 Kč 
spolufinancování: bez spoluúčasti 
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4873/93RM/2018 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací  

ZŠ Žákovská Havířov_____________________________________________  
 

Rada města Havířova 

 

s o u h l a s í 

 

s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města Základní škola 

Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná, IČO: 62331230 

 

poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

název operačního programu: Výzkum, vývoj a vzdělávání, Výzva  

č. 02_18_063 pro Šablony II – MRR v prioritní 

ose 3 OP 

název projektu: Škola pro dítě II 

požadovaná výše dotace: 1 680 656 Kč   

spolufinancování: bez spoluúčasti 

 

 

4874/93RM/2018 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací  

ZŠ 1. máje Havířov_______________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s o u h l a s í 

 

s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města Základní škola 

Havířov – Město 1. máje 10a, okres Karviná, příspěvková organizace,  

IČO:709 581 22 

 

poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

název operačního programu: Výzkum, vývoj a vzdělávání, Výzva 

č.02_18_063 

název projektu: Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů  

a rozvojové aktivity pro žáky v Základní škole 

Havířov – Město 1. máje 10a 

požadovaná výše dotace: 2 343 900 Kč 

spolufinancování: bez spoluúčasti 

 

 

4875/93RM/2018 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací  

ZŠ Školní Havířov________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s o u h l a s í 

 

s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města Základní škola 

Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková organizace,  

IČO: 70958149 
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poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

název operačního programu:             Výzkum, vývoj a vzdělávání, Výzva 

č.02_18_063 Podpora škol formou projektů 

zjednodušeného vykazování – Šablony II 

název projektu:                                  Šablony II – Personální podpora a rozvojové 

aktivity pro žáky v ZŠ Školní 1 Havířov 

požadovaná výše dotace: 962 500,- Kč 

spolufinancování: bez spoluúčasti /v plné výši poskytovatelem 

dotace/ 

 

 

4876/93RM/2018 - Odvolání a jmenování člena školské rady základní školy, kde zřizovatelem  

je statutární město Havířov________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

o d v o l á v á 

 

člena školské rady: 

 

pana Jaroslava Jeziorskieho z výkonu funkce člena školské rady na Základní 

škole Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná, IČO: 62331230,  

a to ke dni doručení písemného odvolání předsedovi školské rady 

   

j m e n u j e 

 

pana Vojtěcha Kozáka, bytem …………………………….., členem školské 

rady na Základní škole Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná,  

IČO: 62331230, a to od následujícího dne po doručení odvolání pana Jaroslava 

Jeziorskieho předsedovi školské rady  

 

p o v ě ř u j e 

 

primátorku statutárního města podpisem odvolání a jmenovacího dekretu 

 

u k l á d á 

 

1. informovat základní školu o odvolání člena školské rady a o nově  

jmenovaném členovi školské rady 

2. doručit písemné odvolání člena školské rady předsedovi školské rady 

3. předat jmenovací dekret novému členovi školské rady  

4. doručit písemné oznámení o odvolání člena školské rady a poděkování  

za výkon ve funkci člena školské rady panu Jeziorskiemu 

 

          Z: vedoucí OŠK 

                                                                                          T: 30.09.2018 
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4877/93RM/2018 - Stanovení platu řediteli ZŠ Pujmanové Havířov_______________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s t a n o v í 

 

plat řediteli Základní školy Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres 

Karviná, IČO: 48805475 panu Ing. Martinu Ireinovi od 30. 8. 2018  

dle přílohy č. 1 

Z: vedoucí OŠK 

T: srpen 2018 

 

 

4878/93RM/2018 - Informativní zpráva o zástupci statutárního orgánu MŠ Přímá Havířov___ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

že do doby jmenování nového ředitele, bude na základě pověření ze dne  

20. 8. 2018 vykonávat funkci statutárního orgánu Mateřské školy  

Havířov-Podlesí Přímá 8/1333, příspěvková organizace IČO: 70958246  

paní Alena Dosoudilová 

 

 

4879/93RM/2018 - Jmenování na pracovní místo ředitelky MŠ Přímá Havířov______________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e    n a    v ě d o m í 

 

zápis o průběhu konkurzu na pracovní místo ředitelky Mateřské školy  

Havířov-Podlesí Přímá 8/1333, příspěvková organizace, IČO: 70958246  

dle přílohy č. 1 

 

j m e n u j e 

 

s účinností od 13. 9. 2018 na pracovní místo ředitelky Mateřské školy  

Havířov-Podlesí Přímá 8/1333, příspěvková organizace, IČO: 70958246 

 

paní Mgr. Michaelu Kupkovou Hampejsovou, DiS. 
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4880/93RM/2018 - Žádost NsP Havířov o výpůjčku sálu KD Radost - benefiční koncert______ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e  n a  v ě d o m í  

 

žádost Nemocnice s poliklinikou Havířov, IČO: 00844896, o výpůjčku sálu 

Kulturního domu Radost na ul. Alšova 234/11, Havířov-Město, k pořádání 

benefičního koncertu dle přílohy č. 1 tohoto materiálu 

 

s c h v a l u j e  

 

výpůjčku sálu Kulturního domu Radost Nemocnici s poliklinikou Havířov, 

příspěvkové organizaci, IČO: 00844896, k pořádání benefičního koncertu dne 

20. 9. 2018, za podmínky úhrady nákladů souvisejících s užíváním vypůjčených 

prostor 

 

 

4881/93RM/2018 - „Zateplení fasády MŠ Radniční 7/619, Havířov – Město“ – uzavření  

dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 911/OŠK/2017_______________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e   
 

1. rozšíření předmětu smlouvy o dílo č. 911/OŠK/2017 dle článku III a přílohy  

č. 1 této smlouvy o dílo o dodatečné stavební práce za cenu 11 668,19 Kč  

bez DPH (14 118,51 Kč včetně DPH) v rozsahu přílohy č. 1 

 

2. vypuštění z předmětu smlouvy o dílo č. 911/OŠK/2017 dle článku III  

a přílohy č. 1 této smlouvy o dílo stavebních prací za cenu -47 567,80 Kč  

bez DPH (-57 557,04 Kč včetně DPH) v rozsahu přílohy č. 1 

 

3. změny položkového rozpočtu ke smlouvě o dílo č. 911/OŠK/2017 související  

s bodem 1. a 2. tohoto usnesení  

 

4. změnu termínu plnění v článku VI odst. 2. smlouvy o dílo č. 911/OŠK/2017  

z důvodu nepříznivých klimatických podmínek a z důvodu dodatečných 

stavebních prací do 03.09.2018 

 

5. uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 911/OŠK/2017 na provedení  

stavby „Zateplení fasády MŠ Radniční 7/619, Havířov – Město“ v rozsahu 

bodů 1. až 4. tohoto usnesení s dodavatelem BAROSTAV s.r.o., se sídlem 

Padlých hrdinů 171/26, 736 01 Havířov - Životice, IČO: 25370472 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstkyni primátorky pro sociální rozvoj podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě  

o dílo č. 911/OŠK/2017 ze dne 28.11.2017 
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u k l á d á 

 

předložit k podpisu dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 911/OŠK/2017  

ze dne 28.11.2017 

                

Z: vedoucí OŠK  

T: 09/2018  

 

  

4882/93RM/2018 - VZ/373/OÚR/18 – „Rekonstrukce budovy č.p. 893 na ul. U Jeslí  

na denní stacionář - PD a AD“ (stavba č. 18029) – rozhodnutí  

o výběru nejvhodnější nabídky_____________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

r o z h o d l a  
 

o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 

VZ/373/OÚR/18 – „Rekonstrukce budovy č.p. 893 na ul. U Jeslí na denní 

stacionář – PD a AD“ (stavba č. 18029) od společnosti MARPO s.r.o.,  

28. října 66/201, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČO: 410 33 078  

s  nabídkovou cenou 1 250 000,00 Kč bez DPH (1 512 500,00 Kč vč. DPH) 

 

p o v ě ř u j e 

 

Ing. Karla Šlachtu, náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj, podpisem 

oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a smlouvy na realizaci veřejné zakázky 

malého rozsahu VZ/373/OÚR/18 – „Rekonstrukce budovy č.p. 893 

na ul. U Jeslí na denní stacionář – PD a AD“ (stavba č. 18029) 

 

u k l á d á 

 

předložit k podpisu oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a smlouvu  

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu VZ/373/OÚR/18 – „Rekonstrukce 

budovy č.p. 893 na ul. U Jeslí na denní stacionář – PD a AD“ (stavba č. 18029) 

 

Z: vedoucí OÚR 

T: 09/2018 

 

 

4883/93RM/2018 - „Snižování spotřeby energie MŠ Petřvaldská“ – uzavření Dodatku č. 1  

ke Smlouvě o dílo č. 523/OÚR/18____________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e   
 

1. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 523/OÚR/18 dle Článku III a Přílohy  

č. 1 této SoD o dodatečné stavební práce za cenu 1 433 340,43 Kč bez DPH 

(1 734 341,92 Kč včetně DPH) v rozsahu Přílohy č. 1 
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2. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 523/OÚR/18 dle Článku III  

a Přílohy č. 1 této SoD stavebních prací za cenu -2 156 870,05 Kč bez DPH 

(-2 609 812,76 Kč včetně DPH) v rozsahu Přílohy č. 1 

 

3. změny položkového rozpočtu ke Smlouvě o dílo č. 523/OÚR/18 související  

s bodem 1 a 2 tohoto usnesení  

 

4. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 523/OÚR/18 na provedení stavby  

„Snižování spotřeby energie MŠ Petřvaldská“ v rozsahu bodů 1 až 3 tohoto 

usnesení s dodavatelem BDSTAV MORAVA s.r.o., Bruzovice 88,  

739 36  Bruzovice, IČO: 268 07947. 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem Dodatku č. 1  

ke Smlouvě o dílo č. 523/OÚR/18 ze dne 4.7.2018 

 

u k l á d á 

 

1. předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 523/OÚR/18  

ze dne 4.7.2018 

Z: vedoucí OÚR 

T: 09/2018 
 

2. předat odboru právních služeb podklady pro zveřejnění oznámení o změně  

závazku ve Věstníku veřejných zakázek 

Z: vedoucí OÚR 

T: do 15 dnů  

ode dne uzavření 

Dodatku č. 1 

 

  

4884/93RM/2018 - VZ/371/OÚR/18 – „Areál volného času – 1. etapa“ (číslo stavby 3026)  
– o zrušení zadávacího řízení_______________________________________ 

 
Rada města Havířova 
 

r u š í 

 
zadávací řízení VZ/371/OÚR/18 – „Areál volného času – 1. etapa“ neboť 
do zadávacího řízení nebyla podána žádná nabídka a proto po uplynutí lhůty  
pro podání nabídek není v zadávacím řízení žádný účastník zadávacího řízení. 

 

p o v ě ř u j e 
 
Ing. Karla Šlachtu, náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj, podpisem 
oznámení o zrušení zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu VZ/371/OÚR/18 - „Areál volného času – 1. etapa“ (číslo stavby 3026) 
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u k l á d á 

 
předložit k podpisu oznámení o zrušení zadávacího řízení na realizaci veřejné 
zakázky malého rozsahu VZ/371/OÚR/18 - „Areál volného času – 1. etapa“ 
(číslo stavby 3026) 

Z: vedoucí OÚR 
T: 9/2018 

 

 

4885/93RM/2018 - VZ/372/OÚR/18 – „Hokejbalové hřiště v areálu ZŠ M. Pujmanové“  
– výběr zhotovitele (číslo stavby 17036) - o zrušení zadávacího řízení  

a zahájení nového zadávacího řízení_________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 

r u š í 
 
zadávací řízení VZ/372/OÚR/18 – „Hokejbalové hřiště v areálu  
ZŠ M. Pujmanové“ neboť do zadávacího řízení nebyla podána žádná nabídka  
a proto po uplynutí lhůty pro podání nabídek není v zadávacím řízení žádný 
účastník zadávacího řízení. 
 

s c h v a l u j e 
 
1. zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební  

práce „Hokejbalové hřiště v areálu ZŠ M. Pujmanové“ – výběr zhotovitele 
(stavba č. 17036) 

 
2. následné veřejné zakázky (opce):  ne  
    rozdělení veřejné zakázky na části:  ne 
 
3. dílčí plnění (fakturace):   ano (měsíční) 
    poskytnutí zálohy:    ne 
    čerpání dotace:    ne 
    přenesená daňová povinnost:   ne 
 

4. varianty nabídky:      ne 

 

5. dobu realizace veřejné zakázky:  

předpokládané zahájení: druhá polovina září 2018 (účinnost smlouvy) 

termín ukončení:  nejpozději do 120 kalendářních dnů ode dne  

     účinnosti smlouvy (zveřejnění smlouvy  

v registru smluv) 

 

6. kritérium hodnocení:  nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH 

     (váha 100%) 

 

7. základní způsobilost dodavatele  

- v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání  

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů - čestné prohlášení  

ne starší 3 měsíce přede dnem podání nabídky 
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8. profesní způsobilost:  

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence dodavatele, pokud  

je v nich zapsán, ne starší 3 měsíce přede dnem podání nabídky 

- doklad o oprávnění k podnikání dodavatele v rozsahu odpovídajícímu  

předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění 

vyžadují  

 

9. ekonomickou kvalifikaci: 

- čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou  

zakázku 

 

10. technickou kvalifikaci:  

- seznam stavebních prací jako předmět veřejné zakázky, poskytnutých  

za posledních 5 let před dnem podání nabídky včetně osvědčení 

objednavatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších 

stavebních prací v seznamu uvedených, přičemž dodavatel splní danou 

kvalifikaci, pokud prokáže poskytnutí min. 2 zakázek, jejichž předmětem 

byla výstavba hřiště, popřípadě sportoviště s asfaltovým nebo betonovým 

povrchem o ploše min. 800 m
2
 v minimální hodnotě 1.500.000,00 Kč bez 

DPH / tyto stavební práce na 1 zakázce. 

 

- seznam osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky, v tomto  

složení: 

a) stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího, z nichž vždy alespoň jeden 

musí vykonávat odborné vedení provádění stavby, 

b) osoba ověřující výsledky zeměměřických činností (touto osobou může 

být i stavbyvedoucí nebo zástupce stavbyvedoucího) 

 

- osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci stavbyvedoucího a zástupce  

stavbyvedoucího: 

a) osvědčení o autorizaci nebo o registraci usazené či hostující osoby 

v oboru pozemní stavby,  

 

 

b) vykonávání funkce stavbyvedoucího u minimálně 1 dokončené 

zakázky, přičemž předmětem byla výstavba hřiště, popřípadě 

sportoviště s asfaltovým nebo betonovým povrchem o ploše min. 500 

m
2
 v minimální hodnotě 1.000.000 Kč bez DPH / tyto stavební práce 

na 1 zakázce, 

 

- osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osoby ověřující výsledky  

zeměměřických činností: 

úřední oprávnění podle ust. § 13 odst. 1 písm. a) a c) zákona  

č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 

souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů  

 

11.  další podmínky: 

- složení peněžité kauce v hodnotě 50.000,00 Kč za účelem zajištění splnění  

povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení 

- předložení před podpisem smlouvy pojistné smlouvy nebo pojistného  

certifikátu o pojištění  
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- odpovědnosti za škodu s pojistným plněním v minimální výši  

2.000.000,00 Kč  

- záruka 60 měsíců 

 

12.  způsob realizace zadávacího řízení: 

- listinnou formou  

 

13. složení komise dle Přílohy č. 2 

 

14. odeslání výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace dodavatelům  

uvedeným v Příloze č. 3 

 

p o v ě ř u j e 

 

Ing. Karla Šlachtu, náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj, podpisem 

oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a smlouvy na realizaci veřejné 

zakázky malého rozsahu „Hokejbalové hřiště v areálu ZŠ M. Pujmanové“  

- výběr zhotovitele (číslo stavby 17036) 

 

u k l á d á 

 

předložit k podpisu výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou 

zakázku malého rozsahu „Hokejbalové hřiště v areálu ZŠ M. Pujmanové“  

- výběr zhotovitele (číslo stavby 17036) 

Z: vedoucí OÚR 

T: 9/2018 

 

 

4886/93RM/2018 - Petice za plnou obnovu asfaltových krytů komunikací ul. Lesácká,  

Havířov – Prostřední Suchá dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod  

a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním_____________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a    v ě d o m í 

 

petici za plnou obnovu asfaltových krytů komunikací ul. Lesácká, Havířov  

– Prostřední Suchá dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona  

č. 85/1990 Sb. o právu petičním dle přílohy č.1 

 

s c h v a l u j e  

 

odpověď dle přílohy č. 2 

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem odpovědi  

dle přílohy č. 2 
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4887/93RM/2018 - VZ/367/OSV/18 – „Pořízení automobilu pro Sociální služby města  

Havířova“ – rozhodnutí o vyloučení a o výběru nejvhodnější nabídky  

na veřejnou zakázku______________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

v y l u č u j e 

 

ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ/367/OSV/18  

- „Pořízení automobilu pro Sociální služby města Havířova“ pro nesplnění 

požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách z důvodů 

popsaných v příloze č. 1  

- společnost HAVEX-auto s.r.o., Na Bělidle 503, 543 01 Vrchlabí,  

IČO 60108151 

- společnost AUTOBOND GROUP, a.s., Kolbenova 859/15,  

190 00 Praha 9-Vysočany, IČO 27567575 

 

r o z h o d l a  
 

o výběru nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ/367/OSV/18 

- „Pořízení automobilu pro Sociální služby města Havířova“ od společnosti 

AUTO DUBINA, a.s., Horní 3023/122, 700 30 Ostrava-Bělský Les,  

IČO 25832191, za nabídkovou cenu 200 884,30 Kč bez DPH (243 070,00 Kč 

vč. DPH), s termínem dodání do 70 kalendářních dnů ode dne účinnosti 

smlouvy, s technickou specifikací uvedenou v příloze č. 1 

 

- o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky malého rozsahu VZ/367/OSV/18  

- „Pořízení automobilu pro Sociální služby města Havířova“ takto:   

 

2. místo: Auto Tichý s.r.o., Rudná 1124/32, 703 00 Ostrava – Vítkovice,  

IČO 25390121, s  nabídkovou cenou 202 000,00 Kč bez DPH 

(244 420,00 Kč vč. DPH), s termínem dodání do 120 kalendářních 

dnů ode dne účinnosti smlouvy 

3. místo: ADO Ostrava, a.s., Brandlova 1911/5, 702 00 Ostrava – Moravská  

Ostrava, IČO: 47676973, s  nabídkovou cenou 203 305,00 Kč  

bez DPH (245 999,00 Kč vč. DPH), s termínem dodání  

do 15 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy 

4. místo: BRNOCAR, a.s., Palackého třída 155, 612 00 Brno, IČO 26241439,  

s  nabídkovou cenou 270 000,00 Kč bez DPH (326 700,00 Kč  

vč. DPH), s termínem dodání do 120 kalendářních dnů ode dne 

účinnosti smlouvy 

5. místo: Auto Kora top s.r.o., M. Alše 780, 757 01 Valašské Meziříčí,  

IČO 27789306, s  nabídkovou cenou 271 224,79 Kč bez DPH 

(328 182,00 Kč vč. DPH), s termínem dodání do 120 kalendářních 

dnů ode dne účinnosti smlouvy 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstkyni primátorky pro sociální rozvoj podpisem oznámení o vyloučení,  
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o výběru nejvhodnější nabídky a smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého 

rozsahu VZ/367/OSV/18 - „Pořízení automobilu pro Sociální služby města 

Havířova“  

 

u k l á d á 

 

předložit k podpisu oznámení o vyloučení, o výběru nejvhodnější nabídky  

a smlouvu na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu VZ/367/OSV/18  

- „Pořízení automobilu pro Sociální služby města Havířova“  

 

Z: vedoucí OSV 

T: září 2018 

 

  

4888/93RM/2018 - Zrušení Koupalištního řádu________________________________________  

                            

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova vydat Obecně závaznou vyhlášku, kterou se 

zrušuje Nařízení Městského národního výboru č. 1/78/OHR, kterým se vydává 

Koupalištní řád pro návštěvníky letního koupaliště Havířov ve znění dle přílohy 

 

   

4889/93RM/2018 - Realizace světelného přechodu pro chodce na silnici I/11 v Havířově  

na ul. Těšínské___________________________________________________  
 

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 

stavebních prací „Výstavba světelného přechodu pro chodce na silnici I/11 

v Havířově na ul. Těšínské“ za cenu 2 600 882,- Kč bez DPH  

(3 147 067,22 Kč vč. DPH), s termínem realizace nejpozději do 22.11.2018,  

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 primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem smlouvy o dílo  

se společností Technické služby Havířov a.s. 

Z: vedoucí OKS 

T: 09/2018 
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4890/93RM/2018 - Žádost o opravu příjezdové komunikace ke stavebninám  

ELKA NOVA s.r.o., Horní Suchá _______________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

opravu příjezdové komunikace k firmě ELKA NOVA s.r.o., Horní Suchá, 

provedením lokálních vysprávek poškozeného asfaltového povrchu pokládkou 

asfaltobetonu, kdy částka za tyto práce činí celkem 177.362,71 Kč vč. DPH 

s tím, že statutární město Havířov se bude na úhradě nákladů podílet z jedné 

třetiny, tedy částkou 59.120,90 Kč vč. DPH, zbylé náklady uhradí z jedné 

třetiny obec Horní Suchá a z jedné třetiny firma ELKA NOVA s.r.o. 

 

p o v ě ř u j e 
 

náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem odpovědi firmě ELKA 

NOVA s.r.o., Horní Suchá, a podpisem sdělení o součinnosti při opravě 

komunikace obci Horní Suchá 

 

u k l á d á 

 

předložit k podpisu odpověď firmě ELKA NOVA s.r.o., Horní Suchá, a sdělení 

obci Horní Suchá o rozhodnutí RMH 

 

Z: vedoucí OKS 

T: 09/2018 

 

 

4891/93RM/2018 - Výpověď smlouvy č. 388/OKS/2016 se společností TextilEco a.s._________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

výpověď smlouvy č. 388/OKS/2016 o umístění a provozování kontejnerů  

na použitý textil se společností TextilEco a.s., IČ: 281 01 766 se sídlem 

Palackého 715/15, 110 00 Praha 1, Nové Město 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem výpovědi smlouvy  

č. 388/OKS/2016  

 

Z: vedoucí OKS 

T: 9/2018 
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4892/93RM/2018 - Návrh na úpravu tarifních podmínek MHD Havířov – omezení   

pro poskytování bezplatné přepravy cestujícím do 18-ti let věku  

a cestujícím nad 65 let věku________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

o d k l á d á 

 

rozhodnutí o úpravě tarifních podmínek MHD Havířov 

 

 

4893/93RM/2018 - Souhlas zřizovatele k pronájmu části nemovité věci v objektu  

Víceúčelové haly_________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

o d k l á d á 

 

rozhodnutí o pronájmu části nemovité věci – prostoru v přízemí předního traktu 

Víceúčelové haly vlevo, o výměře 104 m
2 

 

 

4894/93RM/2018 - Udělení souhlasu s přijetím daru příspěvkovou organizací Městská  

knihovna Havířov________________________________________________   
 

Rada města Havířova  

 

s o u h l a s í 

 

s přijetím daru příspěvkovou organizací Městská knihovna Havířov,  

IČO: 00601250, se sídlem Svornosti 86/2, budova G, 736 01 Havířov – Město: 

 

druh a hodnota daru: věcný dar - knihy, ročenky, mapy, brožury, průvodci, 

časopisy, noviny a jiné v celkové hodnotě 2.897 Kč 

poskytovatel daru: Rudolf Šimek, Studentská 1568/9, Havířov – Podlesí, 

736 01 

specifikace daru: knihy – 417 ks/834 Kč, brožury 159 ks/159 Kč, 

noviny – 151 ks/151 Kč, 

mapy – 816 ks/816 Kč, průvodci, 166 ks/166 Kč, 

ročenky – 60 ks/120 Kč, 

časopisy – 521 ks/521 Kč, různé 65ks/130 Kč 
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4895/93RM/2018 - Žádost o souhlas s přijetím finančního daru Městským kulturním  

střediskem Havířov_______________________________________________ 

 
Rada města Havířova  

 

s o u h l a s í 
 
s přijetím níže uvedeného finančního daru Městským kulturním střediskem 
Havířov, IČO: 00317985, na částečné pokrytí nákladů organizačního  
a technického zabezpečení akce „Havířovské slavnosti 2018“, konané ve dnech 
7. – 8. 9. 2018, od společnosti SILNICE.CZ s.r.o., IČO 26792711, se sídlem 
Červený dvůr 918/7, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov, ve výši  10.000 Kč 

 

 

4896/93RM/2018 - Záměr pronájmu prodejních domků pro projekt „Vánoční městečko  

Havířov“________________________________________________________   
 

Rada města Havířova  
 

s c h v a l u j e  

 
záměr Městského kulturního střediska Havířov, IČO: 00317985 koupit 32 ks 
prodejních domků do vlastnictví statutárního města Havířova  
 
u k l á d á  
  
Městskému kulturnímu středisku Havířov, IČO: 00317985 předložit návrh: 
 
1. podmínek výběrového řízení na nákup 32 ks prodejních domků 
2. podmínek výběrového řízení na servis, dopravu, montáž, demontáž a 

uskladnění prodejních domků.  
 

  

4897/93RM/2018 - Udělení souhlasu s podáním individuální žádostí o dotaci Městským  
kulturním střediskem Havířov______________________________________  

 
Rada města Havířova  

 

s o u h l a s í 
 
s podáním individuální žádosti o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje  
– Krajský úřad, IČO: 70890692, příspěvkovou organizací Městským kulturním 
střediskem Havířov, IČO: 00317985 

 
poskytovatel dotace: Moravskoslezský kraj, se sídlem 28. října 

2771/117, 702 18 Ostrava, IČO: 708 90 692 
název projektu:                        Havířovské slavnosti 2018 
požadovaná výše dotace          1.000.000,-- Kč 

 
 
 

spolufinancování: spoluúčast žadatele MKS Havířov bude hrazena 
z příspěvku na provoz pro rok 2018 a z přidělené 
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dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, 
dotačního Programu podpory aktivit v oblasti 
kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2018 

 

    
4898/93RM/2018 - Nákup zařízení pro efektivní uskladnění evidenčních materiálů řidičů 

- rotomat________________________________________________________ 
 

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

 
Zastupitelstvu města Havířova schválit v souladu se Zásadami hospodaření 
s majetkem města nabytí dlouhodobého majetku v pořizovací ceně vyšší  
než 500 tis. Kč – „zařízení pro efektivní uskladnění evidenčních materiálů  
řidičů-rotomat“ bez změn výše schváleného rozpočtu organizační jednotky 6 
pro rok 2018 

 

 

4899/93RM/2018 - Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady – Závěrečný účet  
za rok 2017 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření_____________  

 
Rada města Havířova 
 

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

vzít na vědomí 
1. Závěrečný účet Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady, dobrovolný 

svazek obcí,  IČO 70305374 (dále jen „DSO Mikroregion“) za rok 2017, 
který byl schválen na valné hromadě starostů dne 28.6.2018 dle Přílohy č. 1 
a  

2. Zprávu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Odboru podpory 
korporátního řízení a kontroly, o výsledku přezkoumání hospodaření DSO 
Mikroregion za rok 2017 dle Přílohy č. 2  

 

 

4900/93RM/2018 - Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. – informace  
o průběhu řádné valné hromady konané dne 22.5.2018_________________ 

 
Rada města Havířova  
 

d o p o r u č u j e 
 
Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí zprávu o průběhu řádné valné 
hromady společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.,  
se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO  45193665 
(dále jen „společnost“), konané dne 22. května 2018 v sídle společnosti  
na adrese 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava,  
dle důvodové zprávy  
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4901/93RM/2018 - ČSAD Havířov a.s. – informace o průběhu řádné valné hromady konané  

dne 5.6.2018_____________________________________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí zprávu o průběhu řádné valné 

hromady společnosti ČSAD Havířov a.s., se sídlem U Stadionu 1654/8, 

Havířov-Podlesí, IČO  45192081 (dále jen „společnost“), konané dne 5. června 

2018 v provozovně společnosti na adrese ul. Těšínská 911, Šenov,  

dle důvodové zprávy  

 

 

4902/93RM/2018 - Depos Horní Suchá, a.s. – informace o průběhu valné hromady konané  

dne 8. 6. 2018____________________________________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí zprávu o průběhu valné 

hromady společnosti Depos Horní Suchá, a.s., se sídlem Solecká 1321/1,  

735 35 Horní Suchá, IČO  47677287 (dále jen „společnost“), konané dne  

8. června 2018 v sídle společnosti, dle důvodové zprávy  

 

 

4903/93RM/2018 - ZPŘ/370/OÚR/18 - „Multigenerační sportovně-relaxační areál  

ul. Lázeňská – 3. zadávací řízení“ - rozhodnutí o výběru  

a o uzavření smlouvy______________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

r o z h o d l a  
 

1. o výběru dodavatele Ridera Stavební a.s., se sídlem 708 00  Ostrava-Poruba,  

Dělnická 382/32, IČO: 45192464, který jako jediný podal nabídku a dle 

dokladů předložených v nabídce splnil podmínky účasti v zadávacím řízení 

ZPŘ/370/OÚR/18 – „Multigenerační sportovně-relaxační areál ul. Lázeňská 

– 3. zadávací řízení“, jak vyplývá z přílohy č. 1 

 

2. o uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky ZPŘ/370/OÚR/18  

– „Multigenerační sportovně-relaxační areál ul. Lázeňská – 3. zadávací 

řízení“ s dodavatelem Ridera Stavební a.s., se sídlem  

708 00  Ostrava-Poruba, Dělnická 382/32, IČO: 45192464, s cenou 

29.491.443,70 Kč včetně DPH (24.373.094,00 Kč bez DPH) v případě 

splnění podmínek účasti vybraného dodavatele předložením všech dokladů 

dle ust. § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a po marném uplynutí lhůty 

k podání námitek proti rozhodnutí o výběru 
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p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem smlouvy  

 

u k l á d á 

 

1. odeslat vybranému dodavateli výzvu k předložení dokladů dle ust. § 122  

odst. 3 zákona         

Z: vedoucí OPS 

T: do 31. 8. 2018 

 

2. odeslat oznámení o výběru    

Z: vedoucí OPS 

T: po splnění  

podmínek účasti 

vybraného dodavatele 

předložením všech  

dokladů dle § 122  

odst. 3 zákona 

 

3. předložit smlouvu k podpisu    

Z: vedoucí OÚR 

T: po marném  

uplynutí lhůty k podání 

námitek proti 

rozhodnutí o výběru 

 

 

4904/93RM/2018 - Realizace projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání  

v ORP Havířov II“_______________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

informaci, že na realizaci Projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání 

v ORP Havířov II“ byla statutárnímu městu Havířov poskytnuta dotace 

 

s c h v a l u j e 

 

přechodné zvýšení celkového počtu zaměstnanců Magistrátu města Havířova 

s účinností od 1.9.2018 po dobu realizace projektu „Místní akční plán rozvoje 

vzdělávání v ORP Havířov II“, tj. do 31.12.2021 o 1 zaměstnance 
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4905/93RM/2018 - Podání žádosti o vyhlášení bezdoplatkové zóny________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

podání žádosti  

 

o vydání opatření obecné povahy, jímž se vyhlašuje oblast se zvýšeným 

výskytem sociálně nežádoucích jevů v oblasti vymezené ulicí Letní  

v Havířově – Šumbarku, domech č.p. 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486 a 487, 

 

p o v ě ř u j e  

 

primátorku města k podání žádosti o vydání opatření obecné povahy 

adresovanou pověřenému obecnímu úřadu, kterým je Magistrát města 

Havířova, odbor sociálních věcí na ulici Svornosti 2 v Havířově – Městě. 

 

Z: primátorka  

města Havířov 

T: 05.09.2018 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ v. r.      Bc. Josef BĚLICA v. r. 

primátorka města Havířova      náměstek primátorky  

         pro ekonomiku a správu majetku 

 

 



STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV        

Rada města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 

 

 
NAŠE Č. j.:            MMH/86878/2018 

  

VYŘIZUJE:   Vladimíra Mikulášová v. r. 

TEL.: 596 803 218 

FAX: 596 811 143 

E-MAIL: Mikulasova.vladimira@havirov-city.cz 
  

DATUM: 14.09.2018 

 

 

 

 

 

U S N E S E N Í 
z 94. schůze Rady města Havířova 

konané dne 12.09.2018  

 

v zasedací místnosti Rady města Havířova  

na Magistrátu města Havířova 

ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město 

ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE  
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P Ř E H L E D   U S N E S E N Í 
z 94. schůze Rady města Havířova, konané dne 12.09.2018  

 
4906/94RM/2018 - Zvolení ověřovatele 94. schůze RMH, konané dne 12.09.2018 
 
4907/94RM/2018 - Zpráva o ověření zápisu z 93. schůze RMH, konané dne 29.08.2018  
 
4908/94RM/2018 - Schválení pořadu 94. schůze Rady města Havířova, konané dne 12.09.2018 

 
4909/94RM/2018 - Kontrola plnění usnesení pro 94. RMH 
 
4910/94RM/2018 - Souhlas zřizovatele k vyřazení vlastního dlouhodobého majetku  

příspěvkovou organizací Sociální služby města Havířova 
 

4911/94RM/2018 - Souhlas zřizovatele k vyřazení vlastního investičního majetku  
příspěvkovou organizací Sociální služby města Havířova 
 

4912/94RM/2018 - Pořízení nemovitého majetku - Sociální služby města Havířova 
 
4913/94RM/2018 - Souhlas s převodem finančních prostředků z fondu rezervního  

do fondu investic     
 

4914/94RM/2018 - Odměna za zajištění prodeje jednotek ve vlastnictví města 
 
4915/94RM/2018 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 
 
4916/94RM/2018 - Prodloužení nájemních smluv k bytům na ul. Tesařská 321/1,  

Havířov-Město  

 
4917/94RM/2018 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání  

dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů 
 

4918/94RM/2018 - Schválení strategického dokumentu „Plán udržitelné městské mobility“  
 

4919/94RM/2018 - Schválení strategického dokumentu „Koncepce odpadového hospodářství“  
 
4920/94RM/2018 - Udělení souhlasu s přijetím daru příspěvkovou organizaci zřízenou  

statutárním městem Havířov  
 

4921/94RM/2018 - Změna v rejstříku škol a školských zařízení – zvýšení kapacity  
školní družiny  
 

4922/94RM/2018 - MŠ Lípová Havířov – informativní zpráva    
 
4923/94RM/2018 - Vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky  

MŠ Lípová Havířov   
 

4924/94RM/2018 - Stanovení platu ředitelce MŠ Přímá Havířov 
 
4925/94RM/2018 - Stanovení zvláštního příplatku řediteli ZŠ Školní Havířov od 1. 9. 2018 
 
4926/94RM/2018 - Vzor zřizovací listiny příspěvkových organizací zřizovaných  

statutárním městem Havířov  
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4927/94RM/2018 - Zapojení schválené neinvestiční rezervy OŠK a zvýšení příspěvku  

na provoz příspěvkovým organizacím pro rok 2018 
 

4928/94RM/2018 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací  
ZŠ Mládežnická Havířov 
 

4929/94RM/2018 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací  
ZŠ Mládežnická Havířov 
 

4930/94RM/2018 - Mimořádná přidělení obecních bytů  
 
4931/94RM/2018 - Přidělení konkrétních obecních bytů 
 
4932/94RM/2018 - Přidělení jiného obecního bytu - manž. Jaromír Suchomel  

a Emília Suchomelová 
 

4933/94RM/2018 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů  
 
4934/94RM/2018 - Opakovaná žádost o přidělení konkrétního obecního bytu  

- Sabina Maléřová 
 

4935/94RM/2018 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 284/19, k.ú. Šumbark 
 
4936/94RM/2018 - Prodej pozemků parc.č. 1972/2, parc.č. 1973/1, parc.č. 1980/3  

a části pozemku parc.č. 1980/1, k.ú. Bludovice 
 

4937/94RM/2018 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Přednádražní prostor  
Havířov“                   
 

4938/94RM/2018 - Nabídka na odkoupení pozemku parc. č.1952/4, k.ú. Dolní Suchá  
pro výstavbu hřiště                  
 

4939/94RM/2018 - Vypořádání studny pro účely realizace stavby „Odkanalizování částí  
města Havířova V. etapa, část Prostřední Suchá, ul. Fryštátská a okolí“ 
 

4940/94RM/2018 - Přijetí daru pozemku parc. č. 1280, k.ú. Bludovice pod stávajícím  
chodníkem                     
 

4941/94RM/2018 - Nabídka na prodej nemovitosti dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb.   
od pana Josefa Leksy 
 

4942/94RM/2018 - Záměr pachtu pozemku parc.č. 2194/18, k.ú. Prostřední Suchá 
 

4943/94RM/2018 - Užívání pozemků parc.č. 1683 a parc.č. 1928, k.ú. Havířov-město 
 

4944/94RM/2018 - Zřízení pozemkových služebností  
 
4945/94RM/2018 - Zřízení věcných břemen ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. 
 
4946/94RM/2018 - Vypořádání věcných břemen v rámci odkanalizování města Havířova,  

části města Prostřední Suchá a Dolní Suchá           
 

4947/94RM/2018 - Výpověď nájemní smlouvy a záměr pronájmu garážového stání 
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4948/94RM/2018 - Ukončení nájmu části nemovité věci  
 
4949/94RM/2018 - Žádost o rozšíření účelu užívání prostor 
 
4950/94RM/2018 - Darování movitých věcí příspěvkovým organizacím MKS Havířov  

a SSRZ Havířov 
 

4951/94RM/2018 - Předání majetku k hospodaření, vynětí majetku z hospodaření  
a úpravy zřizovacích listin příspěvkových organizací  
 

4952/94RM/2018 - Využití majetku – věci nalezené  
 
4953/94RM/2018 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti, rozvahové  

účty města a hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací  
za období leden – červen 2018  
 

4954/94RM/2018 - Odvod do rozpočtu zřizovatele z fondu investic Domova seniorů Havířov 
 
4955/94RM/2018 - Návrh úprav rozpočtu V. na rok 2018 – rozpočtová opatření č. 79. – 115.  
 
4956/94RM/2018 - Sumarizace změn závazných ukazatelů za období leden až červen 2018 
 
4957/94RM/2018 - Žádost příspěvkové organizace o souhlas s převodem finančních  

Prostředků z rezervního fondu do fondu investic 
– ZŠ M. Kudeříkové Havířov                                             
 

4958/94RM/2018 - Žádost příspěvkové organizace o souhlas s  pořízením nemovitého  
majetku – ZŠ M. Kudeříkové Havířov                                             
 

4959/94RM/2018 - Souhlas zřizovatele k vyřazení investičního majetku příspěvkovou  
organizací ZŠ Moravská Havířov 
 

4960/94RM/2018 - Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace ZŠ F. Hrubína Havířov      
 
4961/94RM/2018 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Havířov 
 
4962/94RM/2018 - Opatření obecné povahy – změna č. 3 Územního plánu Havířov 
 
4963/94RM/2018 - Stavba č. 15008 „Přednádražní prostor Havířov“ - schválení realizace  

investiční akce pro rok 2019  
 

4964/94RM/2018 - „Parkoviště na ul. Stavbařská“ – uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě  
o dílo č. 324/OÚR/18 
 

4965/94RM/2018 - Návrh podmínek výběrového řízení na nákup a servis 
 
4966/94RM/2018 - Udělení souhlasu se záměrem vybudování sociálního bydlení v rámci 

projektu „Dům sociálního bydlení Jarošova 861/15, Šumbark“ 
 

4967/94RM/2018 - Vyjádření k zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Plán rozvoje  
udržitelné městské mobility město Havířov“ podle zákona o posuzování 
vlivů na životní prostředí 
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4968/94RM/2018 - Vyjádření statutárního města Havířov k bezpečnostní dokumentaci  
- návrhu bezpečnostního programu objektu společnosti Mölnlycke Health 
Care ProcedurePak s.r.o., který se nachází na adrese ul. Šachetní 439/1, 
Havířov-Dolní Suchá 
 

4969/94RM/2018 - KIC Odpady, a.s., v likvidaci – informace o zániku společnosti  
 
4970/94RM/2018 -  „Zakoupení záruk v roce 2018 na HW pořízený z projektů“  

– zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 
 

4971/94RM/2018 - Program pro ochranu osobních a citlivých dat – zrušení usnesení 
 
4972/94RM/2018 - Pověření k uzavírání smluv k volbám                     
 
4973/94RM/2018 - Dodatek č. 18 ke smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění městské  

hromadné dopravy (MHD) na území statutárního města Havířov v r. 2018, 
uzavřené s dopravcem ČSAD Havířov a.s. 
 

4974/94RM/2018 - Obecně závazná vyhláška, kterou se nařizuje provedení speciální  
ochranné deratizace  
                            

4975/94RM/2018 - Pokračování provozování automatického parkovacího systému  
na parkovišti u hlavní pošty 
 

4976/94RM/2018 - Návrh programu 27. zasedání Zastupitelstva města Havířova, 24.09.2018 
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U S N E S E N Í 
z 94. schůze Rady města Havířova, konané dne 12.09.2018  

 

4906/94RM/2018 - Zvolení ověřovatele 94. schůze RMH, konané dne 12.09.2018____________ 

 

Rada města Havířova 

 

v o l í 

 

jako ověřovatelku zápisu o průběhu 94. schůze Rady města Havířova, konané 

dne 12.09.2018 

 

       paní Mgr. Stanislavu GORECKOU  

 

 

4907/94RM/2018 - Zpráva o ověření zápisu z 93. schůze RMH, konané dne 29.08.2018_______  
 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zprávu ověřovatele zápisu z 93. schůze Rady města Havířova, která se konala 

dne 29.08.2018. 

 

 

4908/94RM/2018 - Schválení pořadu 94. schůze Rady města Havířova, konané dne 12.09.2018 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložený pořad 94. schůze Rady města Havířova, konané dne 12.09.2018  

dle přílohy s touto úpravou: 

- vypuštění bodů: 

39. Žádost o projednání změn uzavřené smlouvy o budoucí kupní smlouvě  

– spol. Santarius s.r.o 

65. Rozhodčí řízení o zaplacení částky 1 500 000 Kč – pokuta uložená  

Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže za správní delikt  

 

 

4909/94RM/2018 - Kontrola plnění usnesení pro 94. RMH______________________________ 

 

Rada města Havířova 

  

b e r e   n a   v ě d o m í   
  

zprávu o plnění usnesení Rady města Havířova  
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s c h v a l u j e 
 
prodloužení termínů splnění usnesení: 

 
4524/87RM/2018 Nájem části prostor bytového domu pro účely umístění 

kabelové trasy kamerového systému   
4615/88RM/2018 Výsledek revize účetnictví MŠ Radniční Havířov, 

pracoviště MŠ Resslova Havířov za účetní rok 2017 
4769/91RM/2018 Pronájem částí pozemku parc.č. 4058,  

k.ú. Havířov-město 
 

v y p o u š t í 
 
úkoly: krátkodobé 

 
3677/74RM/2017 Zřízení věcného břemene pro účely realizace stavby 

„Přednádražní prostor Havířov“ 
4426/86RM/2018 Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro účely realizace 

stavby „Parkoviště na ul. Točitá, Havířov- Podlesí“           
4550/87RM/2018 Souhlas zřizovatele s pořízením dlouhodobého majetku a 

s použitím fondu investic Domova seniorů Havířov, 
příspěvková organizace 

4772/91RM/2018 Zřízení pozemkových služebností 
4788/91RM/2018 Stanovení platu ředitelce ZŠ a MŠ Zelená Havířov  

od 1. 9. 2018 
4803/91RM/2018 Navýšení počtu pracovníků organizace na pozici 

pracovník v sociálních službách a administrativní 
pracovník; vyjádření potřebnosti navýšení kapacity 
sociální služby Chráněné bydlení a Denní stacionář 

4816/92RM/2018 „Parkoviště za bytovým věžovým domem“ -  uzavření 
smlouvy se společností Technické služby Havířov a.s. 

4818/92RM/2018 VZ/366/ORG/18 – „Nákup PC, PC komponent, 
příslušenství a síťových prvků 2018“ – rozhodnutí o 
výběru nejvhodnější nabídky 

4825/93RM/2018 Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 
4867/93RM/2018 Kontrola hospodaření se svěřeným majetkem a 

poskytnutými finančními prostředky v příspěvkové 
organizaci MŠ Lípová Havířov – kontrolní zjištění 

4876/93RM/2018 Odvolání a jmenování člena školské rady základní školy, 
kde zřizovatelem je statutární město Havířov 

4877/93RM/2018 Stanovení platu řediteli ZŠ Pujmanové Havířov 
4881/93RM/2018 „Zateplení fasády MŠ Radniční 7/619, Havířov – Město“ 

– uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 
911/OŠK/2017 

4887/93RM/2018 VZ/367/OSV/18 – „Pořízení automobilu pro Sociální 
služby města Havířova“ – rozhodnutí o vyloučení a o 
výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku 

4891/93RM/2018 Výpověď smlouvy č. 388/OKS/2016 se společností 
TextilEco a.s.  

4905/93RM/2018 Podání žádosti o vyhlášení bezdoplatkové zóny 
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4910/94RM/2018 - Souhlas zřizovatele k vyřazení vlastního dlouhodobého majetku  

příspěvkovou organizací Sociální služby města Havířova________________ 

 
Rada města Havířova 
 

s c h v a l u j e  

 
příspěvkové organizaci Sociální služby města Havířova, IČO 60337583 
vyřazení vlastního dlouhodobého majetku z účetní evidence osobní automobil 
Renault Kangoo RZ KIR 80-04, rok výroby 1999, ujeto 294 418 km, pořizovací 
cena 370 356,- Kč vč. DPH a jeho ekologickou likvidaci.  

 

 

4911/94RM/2018 - Souhlas zřizovatele k vyřazení vlastního investičního majetku  

příspěvkovou organizací Sociální služby města Havířova________________ 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
příspěvkové organizaci Sociální služby města Havířova, IČO 60337583, 
vyřazení vlastního investičního majetku z účetní evidence a fyzicky 
ekologickou likvidaci 
 
- magnetoterapeutický přístroj BTL-09 včetně příslušenství,  
výr. číslo 98090090, invent. č. M000046, rok pořízení 05/1998,  
cena pořízení 49 770,- Kč 

 
- kopírovací stroj SHARP AR-M206, výr. číslo 35038007, invent. č. M000068,  
rok pořízení 11/2003, cena pořízení 78 076,40 Kč 

 
- telefonní ústředna Lucent EURO Generis včetně systémových telefonů  
1 ks typ Lucent Galilee 930 a 4 ks Lucent PSS91A09, výr. číslo 711293097, 
inv. číslo M000084, rok pořízení 11/2006, cena pořízení 88 820,41 Kč 

 
- elektrické topení a EZS, inv. číslo M000112, rok pořízení 12/1994,  
cena pořízení 156 063,60 Kč 

 

        

4912/94RM/2018 - Pořízení nemovitého majetku - Sociální služby města Havířova__________ 

 
Rada města Havířova 
 

d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města Havířova schválit pořízení nemovitého majetku do 
vlastnictví zřizovatele z rozpočtu příspěvkové organizace Sociální služby  
města Havířova, Přemyslova 1618/12, Havířov – Podlesí, IČO: 60337583: 
- přístupový chodník v pořizovací ceně 30 382,67 Kč 
- zpevněná plocha, včetně příjezdové komunikace v pořizovací  
ceně 132 664,33 Kč 
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4913/94RM/2018 - Souhlas s převodem finančních prostředků z fondu rezervního  

do fondu investic_________________________________________________     
 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

     příspěvkové organizaci Sociální služby města Havířova, Přemyslova 1618/12, 

736 01 Havířov-Podlesí, IČ: 60337583, převod finančních prostředků ve výši 

320 000 Kč z fondu rezervního do fondu investic  

 

 

4914/94RM/2018 - Odměna za zajištění prodeje jednotek ve vlastnictví města______________ 

 
Rada města Havířova 

 
s c h v a l u j e  

 

odměnu společnosti Městská realitní agentura, s.r.o. v souvislosti se zajištěním 

prodeje jednotek dle usnesení Zastupitelstva města Havířova  

č. 1002/26ZM/2018 ze dne 25. 6. 2018 ve výši 35.000,- Kč bez DPH za každou 

jednotku, tj. celkem 140.000 Kč bez DPH, s tím, že nárok na odměnu vzniká po 

částech v závislosti na postupu prodeje u dané jednotky takto: 

- 1. část odměny ve výši 20 % z odměny (tj. 7.000 Kč bez DPH/jednotka)  

je splatná po realizaci úkonů dle bodů 1. – 4. ukládající části usnesení 

Zastupitelstva města Havířova č. 1002/26ZM/2018 ze dne 25. 6. 2018 

- 2. část odměny ve výši 40% z odměny (tj. 14.000 Kč bez DPH/jednotka)  

je splatná po realizaci úkonů dle bodů 5. a 6. ukládající části usnesení 

Zastupitelstva města Havířova č. 1002/26ZM/2018 ze dne 25. 6. 2018 

- 3. část odměny ve výši 10 % z odměny (tj. 3.500 Kč bez DPH/jednotka)  

je splatná po realizaci úkonů dle bodu 7. ukládající části usnesení 

Zastupitelstva města Havířova č. 1002/26ZM/2018 ze dne 25. 6. 2018 

- doplatek odměny do výše 35.000 Kč bez DPH/jednotka, bez ohledu na postup  

prodeje u jednotlivých jednotek, je splatný okamžikem právních účinků 

zápisu vlastnického práva nabyvatele jednotky do katastru nemovitostí  

 

10. 

4915/94RM/2018 - 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 níže uvedeným bytovým jednotkám. V případě, že nájemní smlouva 

nebude uzavřena se žadatelem uvedeným na pořadovém místě č. 1, bude 

nájemní smlouva uzavřena s dalším žadatelem dle níže uvedeného pořadí:  

 

a) Byt č. 7 o velikosti 1+2  na ulici Na Nábřeží 763/127 , Havířov - Město,  

pořadí žadatelů: 1. ……..……., 2. …….………., 3. ………………,  
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b) Byt č. 23 o velikosti 1+2 na ulici Jaroslava Vrchlického 1479/16,  

Havířov - Podlesí, pořadí žadatelů: 1. ……..……., 2. …….……….,  

3. ………………, 

 

c) Byt č. 6 o velikosti 1+3 na ulici 17. listopadu 1251/14, Havířov - Podlesí,  

pořadí žadatelů: 1. ……..……., 2. …….………., 3. ………………, 

 

d) Byt č. 2 o velikosti 1+2 II. ktg. na ulici Dukelská 693/11a,  

Havířov - Šumbark, pořadí žadatelů: 1. ………………. 

 

e) Byt č. 5 o velikosti 1+3 na ulici Moravská 429/27, Havířov - Šumbark,  

    pořadí žadatelů: 1. ……………….. 

 

f) Byt č. 9 o velikosti 1+3 na ulici Mládí 1106/9 , Havířov - Šumbark,  

    pořadí žadatelů: 1. ……..……., 2. …….……….,  

 

g) Byt č. 7 o velikosti 1+3 na ulici V.K.Klicpery 287/2, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů: 1. ……..……., 2. …….………., 3. ………………, 

 

h) Byt č. 27 o velikosti 1+3 na ulici Nákupní 426/1, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů: 1. ………………….  

 

i) Byt č. 7 o velikosti 1+3 na ulici Konzumní 380/22, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů: 1. ……..……., 2. …….………., 3. ………………, 

 

j) Byt č. 4 o velikosti 1+5  na ulici Mládí 1143/20, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů: 1. ……………… 

 

p o v ě ř u j e 

 

společnost Městská realitní agentura, s.r.o., k uzavření nájemních smluv s výše 

uvedenými žadateli v uvedeném pořadí za předpokladu splnění podmínek 

záměru pronájmu  

 

                                     

Z: vedoucí  

    EO MRA, s.r.o. 

                                                                                             T: 01.10.2018 

 

 

4916/94RM/2018 - Prodloužení nájemních smluv k bytům na ul. Tesařská 321/1,  

Havířov-Město___________________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

prodloužení nájemních smluv nájemcům bytů v domě na ul. Tesařská 321/1, 

Havířov-Město, kterým k 30. 9. 2018 končí nájemní smlouva, dle Přílohy č. 1 
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4917/94RM/2018 - 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 05. 09. 2018 dle příloh 

 

 

4918/94RM/2018 - Schválení strategického dokumentu „Plán udržitelné městské mobility“___  

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit strategický dokument Plán udržitelné 

městské mobility ve znění Přílohy č. 1 

 

 

4919/94RM/2018 - Schválení strategického dokumentu „Koncepce odpadového hospodářství“  

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit strategický dokument Koncepce 

odpadového hospodářství ve znění Přílohy č. 1 

 

 

4920/94RM/2018 - Udělení souhlasu s přijetím daru příspěvkovou organizaci zřízenou  

statutárním městem Havířov_______________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s ouh l as í  

 

s přijetím daru příspěvkovou organizací města: 

 

Základní škola Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná,  

IČO: 61988723 

 

- peněžitý dar ve výši 30 000 Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN,  

o.p.s. Vladislavova 152/4, 140 00 Praha 4, Nusle, IČO: 24231509 na zajištění 

školního stravování pro celkem 6 žáků školy pro období školního roku 

2018/2019 
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4921/94RM/2018 - Změna v rejstříku škol a školských zařízení – zvýšení kapacity  

školní družiny___________________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

schvaluje  

 

zvýšení kapacity školní družiny Základní školy Havířov-Město Žákovská 

1006/1 okres Karviná, IČO: 662331230 z počtu 120 žáků na 150 žáků  

v termínu od 1. 10. 2018 

 

ukládá  

 

požádat Krajský úřad Moravskoslezského kraje o změnu zápisu v rejstříku  

škol a školských zařízení   

          Z: vedoucí OŠK 

          T: 20.09.2018 

 

 

4922/94RM/2018 - MŠ Lípová Havířov – informativní zpráva____________________________    

 

Rada města Havířova 

 

o d e b í r á 

 

Mgr. Blance Gelnarové, ředitelce Mateřské školy Havířov-Město Lípová 15, 

IČO: 65 89 07 01 dle odst. 7, článek IV Zásad pro stanovení platu ředitelů škol 

a školského zařízení, schválených Radou města Havířova usnesením číslo 

712/15RM/2015 ze dne 20. 5. 2015, osobní příplatek ve výši 3 500,- Kč 

s platností od 13. 9. 2018  

 

 

4923/94RM/2018 - Vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky  

MŠ Lípová Havířov_______________________________________________   

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

1. vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky  

Mateřské školy Havířov-Město Lípová 15, IČO: 65890701  

 

2. znění Veřejného oznámení o konání konkurzního řízení dle přílohy č. 1 

 

o d v o l á v á  
 

ke dni 31. 1. 2019 z vedoucího pracovního místa ředitelky Mateřské školy 

Havířov-Město Lípová 15, IČO: 65890701 paní Mgr. Blanku Gelnarovou 
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u k l á d á 

 

1. zveřejnit znění Veřejného oznámení o konání konkurzního řízení na úřední  

Desce 

2. požádat dle § 2 odst. 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního  

řízení a konkurzních komisí o podání návrhů na jmenování členů konkurzní 

komise tyto subjekty: 

a) zřizovatele příslušné školy nebo školského zařízení 

b) ředitele Krajského úřadu Moravskoslezského kraje 

c) ředitele právnické osoby jiné školy nebo školského zařízení  

podobného druhu a typu příslušné školy nebo školského zařízení 

d) ředitele právnické osoby vykonávající činnost příslušné školy  

nebo školského zařízení 

e) ředitelku České školní inspekce       

Z: vedoucí OŠK 

         T: září 2018 

 

 

4924/94RM/2018 - Stanovení platu ředitelce MŠ Přímá Havířov__________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s t a n o v í 

 

plat ředitelce Mateřské školy Havířov-Podlesí Přímá 8/1333,  

příspěvková organizace IČO: 70958246 paní Mgr. Michale Kupkové 

Hampejsové od 13. 9. 2018 dle přílohy č. 1 

 

Z: vedoucí OŠK 

T: září 2018 

 

 

4925/94RM/2018 - Stanovení zvláštního příplatku řediteli ZŠ Školní Havířov od 1. 9. 2018___ 

 

Rada města Havířova 

 

s t a n o v í 

 

zvláštní příplatek řediteli Základní školy Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres 

Karviná, příspěvková organizace, IČO: 70958149 MVDr. Martinu Svobodovi 

od 1. 9. 2018 dle důvodové zprávy 

                                                                        Z: vedoucí OŠK 

                      T: září 2018 
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4926/94RM/2018 - Vzor zřizovací listiny příspěvkových organizací zřizovaných  

statutárním městem Havířov_______________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e   

  

Zastupitelstvu města Havířova 

schválit vzor zřizovací listiny příspěvkových organizací zřizovaných 

statutárním městem Havířov dle Přílohy č. 1 

uložit předložení zřizovacích listin jednotlivých příspěvkových organizací 

zřizovaných statutárním městem Havířov dle schváleného vzoru k projednání a 

schválení Zastupitelstvu města Havířova   

 

Z: vedoucí OŠK,  

     vedoucí OSV  

    a vedoucí OPS             

T: 31.12.2018 

 

 

4927/94RM/2018 - Zapojení schválené neinvestiční rezervy OŠK a zvýšení příspěvku  

na provoz příspěvkovým organizacím pro rok 2018____________________ 

 

Rada města Havířova   

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit  
I. zapojení schválené neinvestiční rezervy pro rok 2018 odboru školství  

a kultury, a to formou zvýšení příspěvku na provoz příspěvkovým 

organizacím takto: 

1. Základní škole a Mateřské škole s polským jazykem vyučovacím  

Havířov-Bludovice Selská, příspěvková organizace, IČO: 75027577 ve výši 

259 000 Kč - dofinancování výjimky z počtu žáků  

2. Základní škole Kapitána Jasioka Havířov – Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57  

okres Karviná, IČO:  61988600 ve výši 231 000 Kč – dofinancování výjimky 

z počtu žáků 

3. Základní škole Havířov - Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná,  

příspěvková organizace, IČO: 62331248 ve výši 10 000 Kč - Havířovská  

liga - za umístění (1. místo) 

4. Základní škole Havířov - Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná,  

IČO: 48805513 ve výši 8 000 Kč - Havířovská liga - za umístění (2. místo) 

5. Základní škole Havířov - Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková  

organizace, IČO: 70958149  ve výši 6 000 Kč - Havířovská liga - za umístění 

(3. místo) 

6. Základní škole Havířov - Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná,  

IČO:  48805475 ve výši 4 000 Kč - Havířovská liga - za umístění (4. místo)      

7. Základní škole Havířov - Město Žákovská 1/1006 okres Karviná,  

IČO: 62331230 ve výši 2 000 Kč - Havířovská liga - za umístění (5. místo) 
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uložit ekonomickému odboru zapracovat do návrhu úprav rozpočtu V.  

na rok 2018 výše uvedená usnesení 

Z: vedoucí EO 

T: 30.09.2018 

 

 

4928/94RM/2018 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací  

ZŠ Mládežnická Havířov__________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s o u h l a s í 

 

s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města Základní škola 

Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná, příspěvková organizace, 

IČO: 70958114 

 

poskytovatel dotace:  Ministerstvo školství, mládeže  

a tělovýchovy ČR 

název operačního programu:  Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

     Výzva č. 02_18_063 pro Šablony II – MRR  

     v prioritní ose 3  

název projektu:    Mládežka se vzdělává II 

požadovaná výše dotace:  2 262 881,- Kč 

spolufinancování:   bez spoluúčasti v plné výši hrazeno 

poskytovatelem dotace 

 

 

4929/94RM/2018 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací  

ZŠ Mládežnická Havířov__________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s o u h l a s í 

 

s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města Základní škola 

Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná, příspěvková organizace, 

IČO: 70958114 

 

poskytovatel dotace:   Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky 

název operačního programu:  Integrovaný regionální operační program 

     ITIOVA/1.1.1/24/IROP/66/0372 

název projektu:    Modernizace odborné učebny F - Ch 

požadovaná výše dotace:  3 150 000 Kč   

spolufinancování:      350 000 Kč  
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4930/94RM/2018 - Mimořádná přidělení obecních bytů_________________________________  
 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. mimořádné přidělení dvoupokojového obecního bytu se smluvním nájemným  

ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období 

v domě s výtahem v lokalitě Havířov-Podlesí Mgr. Dagmar Palarčíkové,  

t.b. …………………………. pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se 

jmenovanou uzavřena v souladu se  Zásadami pro uzavírání nájemních smluv 

k uvolněným bytům v majetku města Havířova ze dne 27.06.2018      

 

2. mimořádné přidělení dvoupokojového obecního bytu se smluvním nájemným  

ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období 

v lokalitě Havířov-Šumbark p. Janu Goryczkovi,  

t.b. …………………………. pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se 

jmenovaným uzavřena v souladu se  Zásadami pro uzavírání nájemních 

smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova ze dne 27.06.2018      

 

3. mimořádné přidělení dvoupokojového obecního bytu se smluvním nájemným  

ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období 

v lokalitě Havířov-Podlesí nebo Havířov-Město p. Sylvě Tesarčíkové,  

t.b. ………………………….pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se 

jmenovanou uzavřena v souladu se  Zásadami pro uzavírání nájemních smluv 

k uvolněným bytům v majetku města Havířova ze dne 27.06.2018      

 

4. mimořádné přidělení jednopokojového obecního bytu se smluvním  

nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné 

období situovaného od 1. poschodí výše v  lokalitě Havířov-Město  

MUDr. Zuzaně Pytelové, t.b. …………………………. pod podmínkou,  

že nájemní smlouva bude se jmenovanou uzavřena v souladu se  Zásadami 

pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města 

Havířova ze dne 27.06.2018      

 

5. mimořádné přidělení dvoupokojového obecního bytu se smluvním nájemným  
ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období 
situovaného v domě s výtahem v  lokalitě Havířov-Podlesí  
p. Aleně Baloghové, t.b. …………………………………… 
pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se jmenovanou uzavřena 
v souladu se  Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům 
v majetku města Havířova ze dne 27.06.2018  

 

n e s c h v a l u j e  

 

6. mimořádné přidělení třípokojového, čtyřpokojového nebo pětipokojového  

obecního bytu se smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného 

radou města pro příslušné období v lokalitě Havířov-Šumbark  

manž. Vladimíru Gažimu a Ivaně Gažiové, t.b. ………………………….  
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7. mimořádné přidělení dvoupokojového obecního bytu se smluvním nájemným  

ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období 

situovaného v 2. poschodí v domě s výtahem v  lokalitě Havířov-Šumbark 

manž. Margitě Žigové a Janu Žigovi, t.b. ………………………….  

 

 

     

4931/94RM/2018 - Přidělení konkrétních obecních bytů_________________________________ 
 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

1. přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 8 o vel. 1+2 se smluvním  

nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné 

období v domě na ul…………………………. p. Zuzaně Holzerové,  

t.b. …………………………. pod podmínkou, že  nájemní smlouva bude se 

jmenovanou uzavřena v souladu se  Zásadami pro uzavírání nájemních smluv 

k uvolněným bytům v majetku města Havířova ze dne 27.06.2018               

 

2. přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 3 o vel. 1+2 se smluvním  

nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné 

období v domě na ………..…………………………. 

Ing. Adéle Dobšíkové, t.b. …………………………. 

pod podmínkou, že  nájemní smlouva bude se jmenovanou uzavřena 

v souladu se  Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům 

v majetku města Havířova ze dne 27.06.2018               

 

 

4932/94RM/2018 - Přidělení jiného obecního bytu - manž. Jaromír Suchomel  

a Emília Suchomelová_____________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

přidělení jiného třípokojového obecního bytu se smluvním nájemným ve výši 

sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období situovaného  

od 1. poschodí výše v domě s výtahem v  lokalitě Havířov-Šumbark  

manž. Jaromíru Suchomelovi a Emílii Suchomelové, t.b. ……………………… 

pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se jmenovanými uzavřena v souladu 

se  Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku 

města Havířova ze dne 27.06.2018               
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4933/94RM/2018 - 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. Denisy Schiebelové, trvale bytem ……..………… 

k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 2, vel. 1+2 v domě na ………………., 

jehož nájemcem je p. Martin Ryszka  

 

2. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský  

zákoník, přistoupení p. Miroslavy Oleňákové, trvale bytem ………………. 

k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 7, vel. 1+3 v domě na ………………… 

jehož nájemcem je její sestra p. Andrea Oleňáková  

 

3. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský  

zákoník, přistoupení p. Adély Vrbové, trvale …………………………. 

k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 8, vel. 1+2 v domě na …………………, 

jehož nájemcem je její sestra p. Eliška Vrbová  

 

  

4934/94RM/2018 - Opakovaná žádost o přidělení konkrétního obecního bytu  

- Sabina Maléřová________________________________________________ 
 

Rada města Havířova 

 

r u š í 

 

část usnesení č. 4762/91RM/2018  bod 6. ze dne 25.07.2018 

 

s c h v a l u j e  

 

přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 3 o vel. 1+4 se smluvním 

nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné 

období v domě na ul. …………………………. 

p. Sabině Maléřové, t.b. …………………………. pod podmínkou, že  nájemní 

smlouva bude se jmenovanou uzavřena v souladu se  Zásadami pro uzavírání 

nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova ze dne 

27.06.2018 

 

 

4935/94RM/2018 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 284/19, k.ú. Šumbark_____________ 

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit záměr prodeje části pozemku  

parc.č. 284/19, o výměře cca 258 m
2
, k.ú. Šumbark, pro společnost Lidl Česká 

republika v.o.s., Nárožní 1359/11, Praha 5, IČO: 26178541, za účelem výstavby 
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okapového chodníku, přeložení inženýrských sítí a označení nové prodejny 

v rámci stavby „Prodejny potravin Lidl, ul. U Nádraží, Havířov“ 

 

 

4936/94RM/2018 - Prodej pozemků parc.č. 1972/2, parc.č. 1973/1, parc.č. 1980/3  

a části pozemku parc.č. 1980/1, k.ú. Bludovice_________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e   

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit prodej pozemků parc.č. 1972/2   

o výměře 25 m
2
, parc.č. 1973/1 o výměře 77 m

2
, parc.č. 1980/3 o výměře 95 m

2 

a prodej části pozemku parc.č
. 
1980/1 odměřenou geometrickým plánem č. zak. 

4327-14/2018 a označenou jako pozemek parc.č. 1980/1 o výměře 76 m
2
,  

k.ú. Bludovice, spoluvlastníkům rodinného domu čp. 899, k.ú. Bludovice  

paní Anně Klučarikové, bytem …………………………. a paní  

Mgr. Daně Podvojské, bytem …………………………. za účelem rozšíření 

zahrady a za účelem vybudování nezbytné přístupové cesty k jejich rodinnému 

domu za cenu v místě a čase obvyklou u pozemků parc.č. 1973/1  

a parc.č. 1972/2 o výměře celkem 102 m
2 

ve výši 41.670,00 Kč  

(tj. 408,53 Kč/m
2
), u pozemků  parc.č. 1980/3 a parc.č. 1980/1 o výměře 

celkem 171 m
2 

ve výši
 

60.060,00 Kč (tj. 351,22 Kč/m
2
), celkem  

za 101.730,00 Kč + 2.200,00 Kč za zpracování znaleckého posudku  

+ 5.200,00 Kč (½ ceny za vyhotovení GP) + výše DPH platné ke dni povinnosti 

přiznat daň. 

1. Na prodej pozemků parc.č. 1972/2, parc.č. 1973/1 a parc.č. 1980/3,  

k.ú. Bludovice bude uzavřena konečná kupní smlouva. 

2. Na prodej pozemku parc.č. 1980/3, k.ú. Bludovice bude uzavřena na dobu  

2 let, tj. do doby vybudování přístupové cesty k RD  a vydání pravomocného 

kolaudačního rozhodnutí nebo rozhodnutí o užívání stavby, smlouva  

o budoucí kupní smlouvě (dále jen BKS) za těchto podmínek: 

a) před podpisem BKS zaplatí budoucí kupující část kupní ceny (jistiny)  

ve výši 16.015,00 Kč 

b) budoucí kupující doručí městu pravomocné stavební povolení ve lhůtě  

do 12 měsíců od účinnosti BKS, nesplnění této lhůty  

je důvodem k odstoupení města od BKS a uplatnění smluvní pokuty  

ve výši 10.000,00 Kč  

c) budoucí kupující má právo od BKS odstoupit z důvodu upuštění  

od realizace sjednaného účelu BKS, budoucí kupující uhradí městu 

smluvní pokutu 10.000,00 Kč, město vrátí uhrazenou část kupní ceny 

sníženou o smluvní pokutu 

d) budoucímu kupujícímu bude založeno v BKS právo v souladu se zákonem  

č. 183/2006 Sb., stavebním zákonem, ve znění pozdějších předpisů provést 

přístupové komunikace na prodávaném pozemku (souhlas se stavbou) 

e) budoucí kupující na vlastní náklady zajistí před zahájením stavby přesunutí 

plotu a vrat a bezproblémový přístup a příjezd vlastníkovi RD  

čp. 900 k jeho nemovitosti   

f) budoucí kupující uhradí vlastníkovi před zahájením stavby hodnotu  

trvalých porostů na kupované části pozemku parc.č. 1980/1, k.ú. Bludovice 
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g) budoucí kupující vybudují přístupovou cestu nejpozději do dvou let  

od uzavření BKS, nesplnění této lhůty je důvodem k dostoupení  

do smlouvy o budoucí kupní smlouvě 

h) na pozemku parc.č. 1980/1, k.ú. Bludovice se nachází dvě skříňky HUP 

pro vlastníky obou rodinných domů a sloup VN, který budou muset 

budoucí kupující přemístit na vlastní náklady na jiné vhodné místo 

stanovené vlastníkem, tj. společností ČEZ, aby mohly vybudovat 

příjezdovou cestu ke svému rodinnému domu 
ch) v případě odstoupení od smlouvy ze strany města je kupující povinen uvést  

Pozemek do původního stavu do 3 měsíců od doručení oznámení o odstoupení 

od BKS, nedohodnou-li se smluvní strany jinak 

i) budoucí kupující nemá právo požadovat po městu úhradu za zhodnocení  

Pozemku. 

3. Kupní smlouva (dále jen KS) bude uzavřena do 60 dnů ode dne, kdy kupující  

doručí na ekonomický odbor pravomocné rozhodnutí o užívání stavby,  

za těchto podmínek: 

a) kupující uhradí městu zbývající část kupní ceny  

ve výši 10.678,00 Kč + DPH do 30 dnů od uzavření KS 

b) návrh na vklad vlastnického práva bude podán městem po zaplacení  

celé kupní ceny. 

 

  

4937/94RM/2018 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Přednádražní prostor  

Havířov“________________________________________________________                   

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e  

 

pro účely realizace stavby č. 15800 „Přednádražní prostor Havířov“  

a) uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích pronajímatele  

dle bodu b)  

b) uzavření smlouvy o nájmu pozemků k.ú. Havířov město, parc. č. 3746  

o výměře cca 1437 m
2
, parc. č. 3747 o výměře cca 114 m

2
 a parc. č. 3749  

o výměře cca 957 m
2
,  ve vlastnictví pronajímatele, jimiž jsou České dráhy 

a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha, Nové Město,  

IČO: 709 94 226, přičemž doba nájmu je sjednána na dobu určitou a to od 

protokolárního předání staveniště, do doby vkladu kupní smlouvy 

k zastavěným pozemkům do katastru nemovitostí, nejdéle však na dobu 5 let 

od předání staveniště, přičemž nájemné stanovil pronajímatel ve výši  

65,00 Kč/m
2
/rok tj. při celkové výměře cca 2.508 m

2
 celkem ročně  

cca 163.020,00 Kč + DPH s tím, že pronajímatel je oprávněn každoročně 

upravit výši nájemného dle roční míry inflace a růstu indexu spotřebitelských 

cen 

   

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv k bodu 

a), b)   

                                                                                                                  Z: vedoucí EO                                                                                                        

                                                                                                                  T:  31.10.2018   



 
 

USNESENÍ 

z 94. schůze Rady města Havířova 

konané dne 12.09.2018 

21 

d o p o r u č u j e   

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit pro účely realizace stavby č. 15800 

„Přednádražní prostor Havířov“ koupi částí pozemků k.ú. Havířov město,  

parc. č. 3746 o výměře cca 1437 m
2
, parc. č. 3747 o výměře cca 114 m

2
 a parc. 

č. 3749 o výměře cca 957 m
2
, ve vlastnictví prodávajícího,  jimiž jsou České 

dráhy a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha, Nové Město,  

IČO: 709 94 226, v rozsahu dle geometrického zaměření, za kupní cenu 

stanovenou znaleckým posudkem vyhotoveným na náklady kupujícího s tím,  

že pro účely stavebního řízení bude uzavřena smlouva o právu provést stavbu, 

se závazkem investora, že na výzvu vlastníka nemovitostí uzavře kupní 

smlouvu k nemovitostem dotčeným stavbou             

 

 

4938/94RM/2018 - Nabídka na odkoupení pozemku parc. č.1952/4, k.ú. Dolní Suchá  

pro výstavbu hřiště_______________________________________________                  

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit odkoupení pozemku parc. č. 1952/4 

orná půda o výměře 5563 m
2
, k.ú. Dolní Suchá ve vlastnictví společnosti 

Asental Land, s.r.o., se sídlem Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava-Moravská 

Ostrava, IČO: 277 69 143, pro účely výstavby hřiště lokálního charakteru,  

za smluvní kupní cenu ve výši 310,00 Kč/m
2
, tj. při výměře  

5.563 m
2
 celkem 1.724.530,00 Kč s tím, že 700.000,00 Kč město uhradí  

při podpisu kupní smlouvy a zbývající část kupní ceny uhradí v termínu  

do 31. 3. 2019            

 

  

4939/94RM/2018 - Vypořádání studny pro účely realizace stavby „Odkanalizování částí  

města Havířova V. etapa, část Prostřední Suchá, ul. Fryštátská a okolí“___ 

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit pro účely realizace stavby č. 16025 

„Odkanalizování částí města Havířova V. etapa, část Prostřední Suchá,  

ul. Fryštátská a okolí“ výkup studny, která je součástí geometricky oddělené 

části pozemku parc. č. 1742/3, k.ú. Prostřední Suchá, určené pro umístění 

souběžné výtlačné a gravitační kanalizace včetně přeložky vodovodu, přičemž 

studna ve vlastnictví Ing. Pavla Horáka, bytem …………………………., bude 

vykoupena za kupní cenu zjištěnou znaleckým posudkem č. 498-44/18, ze dne 

20. 8. 2018, která činí 66.740,00 Kč    
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4940/94RM/2018 - Přijetí daru pozemku parc. č. 1280, k.ú. Bludovice pod stávajícím  

chodníkem______________________________________________________                     

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit přijetí daru pozemku k.ú. Bludovice, 

parc. č. 1280  ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 314 m
2
, z majetku 

Farního sboru Slezské církve evangelické a. v. v Havířově-Bludovicích,  

se sídlem Selská 428/12, 736 01 Havířov – Bludovice, IČO: 696 24 585,  

do majetku města, pro účely rekonstrukce stávajícího chodníku              

 

 

4941/94RM/2018 - Nabídka na prodej nemovitosti dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb.   

od pana Josefa Leksy_____________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova neschválit nabídku na odkoupení stavby  

pro rodinnou rekreaci stojící na pozemku parc.č.  748/36, o výměře 21 m
2
,  

k.ú. Bludovice, od vlastníka pana Josefa Leksy, bytem 

…………………………., který stavbu nabídl městu, vlastníkovi pozemku  

pod stavbou, ve smyslu ust. § 3056 zákona č. 89/2012 Sb. 

 

 

4942/94RM/2018 - Záměr pachtu pozemku parc.č. 2194/18, k.ú. Prostřední Suchá__________ 

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

záměr pachtu pozemku pozemku parc.č. 2194/18, k.ú. Prostřední Suchá,  

o výměře 875 m
2
, k.ú.  Prostřední Suchá, paní Jiřině Hlisníkové, 

…………………………., za účelem zahrady 

 

 

4943/94RM/2018 - Užívání pozemků parc.č. 1683 a parc.č. 1928, k.ú. Havířov-město________ 

 

Rada města Havířova 

 

n e s c h v a l u j e  

 

záměr výpůjčky pozemků parc.č. 1683 o výměře 20 m
2
 a parc.č. 1928 o výměře 

19 m
2
,k.ú. Havířov-město Spolku soukromých garážníků, se sídlem Karvinská 

1581/60, 73601 Havířov-město, IČ0: 48426911, na kterých je postavena dílna  

a kancelář spolku, a to na dobu určitou 15 let  od 1.1.2015 s tím, že bude 

ukončena původní nájemní smlouva č. E/348//MJP/99 
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t r v á   
 

na uzavřené nájemní smlouvě č. E/348//MJP/99 včetně dodatků na pronájem 

pozemků parc.č. 1683 o výměře 20 m
2
 a parc.č. 1928 o výměře 19 m

2
,  

k.ú. Havířov-město Spolku soukromých garážníků, se sídlem Karvinská 

1581/60, 73601 Havířov-město, IČ0: 48426911, na kterých je postavena dílna a 

kancelář spolku, a to na dobu neurčitou s tím, že nájemné je stanoveno na 

částku 975,00 Kč/ročně (tj. 25,00 Kč/m
2
/rok)  

 

  

4944/94RM/2018 - Zřízení pozemkových služebností___________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č. 1323/6, 

k.ú. Šumbark  za účelem umístění kanalizační přípojky za jednorázovou úhradu 

ve výši 1.000,00 Kč + DPH, (o výměře 8,00 m
2
) a parc.č. 1691/2, k.ú. Šumbark 

za účelem umístění vodovodní přípojky za jednorázovou úhradu ve výši 

1.000,00  Kč + DPH, (o výměře 6 m
2
) dle GP 1837 – 157/2017 ze dne 

14.12.2017 ve prospěch  pozemku parc.č. 1713/6, k.ú. Šumbark, jehož součástí 

je budova č.p. 555, jimž ke dni zřízení pozemkové služebnosti jsou vlastníky 

Radovan Wilczek a Hana Wilczková, oba bytem ………………………….,  

na dobu neurčitou 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy  

o zřízení pozemkové služebnosti  

                                                                                             Z: vedoucí EO 

                                                                                            T: 31.10.2018 

 

 

4945/94RM/2018 - Zřízení věcných břemen ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o.___________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. zřízení věcného břemene k pozemkům v majetku města a to parc.č. 1996/1,  

1996/3, 2645/1, 2645/83,  k.ú. Prostřední Suchá spočívající v právu zřídit, 

provozovat plynárenské zařízení a v právu vstupovat a vjíždět na služebné 

pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, 

provozováním a odstraněním plynárenského zařízení „ Reko  příp. liten 

Havířov - Hornosušská 978/1, číslo stavby 7700100186 “ včetně jeho 

součástí, příslušenství,    opěrných a vytyčovacích bodů za jednorázovou 

úhradu ve výši 10.634,00 Kč + DPH, o výměře 53,17 m
2  

dle GP č. 3141-87/2018 ze dne 09.07.2018,
 
na dobu neurčitou  
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2. zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc.č. 1793/9,   

k.ú. Prostřední Suchá spočívající v právu zřídit, provozovat plynárenské 

zařízení a v právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti  

se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním 

plynárenského zařízení „ Reko MS přípojky Havířov - Veveří, číslo stavby 

7700100124 “ včetně jeho součástí, příslušenství,    opěrných a vytyčovacích 

bodů za jednorázovou úhradu ve výši 10.000,00 Kč + DPH, o výměře 

7,92 m
2 

dle GP č. 3142-88/2018 ze dne 17.07.2018,
 
na dobu neurčitou  

 

3. zřízení věcného břemene k pozemku v majetku města a to parc.č. 1823/4,   

k.ú. Prostřední Suchá spočívající v právu zřídit, provozovat plynárenské 

zařízení a v právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti  

se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním 

plynárenského zařízení „Reko MS Havířov – Životická 4d/1210, číslo stavby 

7700100112 “včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných 

a vytyčovacích bodů za jednorázovou úhradu ve výši 10.000,00 Kč + DPH,  

o výměře 0,87 m
2 

dle GP č. 3143-89/2018 ze dne 13.07.2018,
 
na dobu 

neurčitou ve prospěch oprávněné společnosti GasNet, s r.o., se sídlem:  

Ústí nad Labem, Klíšská 940/96, Klíše, PSČ 400 01, IČO : 272 95 567 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv  

o zřízení věcného břemene 

                                                                                             Z: vedoucí EO 

                                                                                             T: 31.10.2018 

 

 

4946/94RM/2018 - Vypořádání věcných břemen v rámci odkanalizování města Havířova,  

části města Prostřední Suchá a Dolní Suchá___________________________           

 

Rada města Havířova  

 

r u š í 

 

1. část usnesení Rady města Havířova č. 1995/33RM/2012  v bodě 6),  

ze dne 14. 3. 2012, kterým bylo schváleno  zřízení  věcného břemene na části 

pozemku parc. č.  1948/2, k.ú. Prostřední Suchá, v rozsahu dle zaměření 

dokončené stavby, které zřizují povinní  manž. Jiří Hladík a Danuše 

Hladíková, bytem …………………………., ve prospěch oprávněného, 

statutárního města Havířova, vlastníka kanalizační stoky  

a veřejných částí přípojek místěných na pozemku  

 

2. část usnesení Rady města Havířova č. 1995/33RM/2012 v bodě 3),  

ze dne 14. 3. 2012, kterým bylo schváleno  zřízení  věcného břemene na části 

pozemku parc. č.  1939, k.ú. Prostřední Suchá, v rozsahu dle zaměření 

dokončené stavby, které zřizují povinní  manž. Ing. Ryška Libor, Ryšková 

Daniela, …………………………., ve prospěch oprávněného, statutárního 

města Havířova, vlastníka kanalizační stoky a veřejných částí přípojek 

umístěných na pozemku  
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s c h v a l u j e  

 

a) v rámci vypořádání stavby č. 10063 „Odkanalizování části města  

Havířova - IV. etapa, lokalita Modřínová“, jejímž stavebníkem je město, 

  

1. zřízení  služebnosti inženýrské sítě na pozemku parc. č. 1948/2,  

k.ú. Prostřední Suchá, v rozsahu 50 m2 dle GP č. 3074-09/2017, spočívající 

v právu oprávněného, statutárního města Havířova, vlastníka nemovité věci 

umístit, provozovat, udržovat, opravovat a odstraňovat na pozemku 

kanalizační stoku splaškové kanalizace včetně veřejných částí kanalizačních 

přípojek, přičemž povinná Pavlína Hantlová, bytem 

…………………………., zřizuje právo ve prospěch oprávněného za 

jednorázovou úhradu 125,00 Kč/m
2
, tj. při výměře 50 m

2
 celkem 6.250,00 Kč            

 

2. zřízení  služebnosti inženýrské sítě na pozemku parc. č. 1939,  

k.ú. Prostřední Suchá, v rozsahu 40 m
2
 dle GP č. 3074-09/2017, spočívající 

v právu oprávněného, statutárního města Havířova, vlastníka nemovité věci 

umístit, provozovat, udržovat, opravovat a odstraňovat na pozemku 

kanalizační stoku splaškové kanalizace včetně veřejných částí kanalizačních  

přípojek, přičemž povinní Ivo Höfer a Petra Höfer, bytem 

…………………………., zřizují právo ve prospěch oprávněného za 

jednorázovou úhradu 125,00 Kč/m
2
, tj. při výměře 40 m

2
 celkem 5.000,00 Kč         

b) v rámci vypořádání stavby č. 10068 „Odkanalizování části města  

Havířova – část města Dolní Suchá“, jejímž stavebníkem je město,  

 

3. zřízení  služebnosti inženýrské sítě na pozemku parc. č. 2566/15,  

k.ú. Dolní Suchá, v rozsahu 845,59 m
2
 a 8 ks šachtic, dle GP č. 1145-

53D/2013, spočívající v právu oprávněného, statutárního města Havířova, 

vlastníka nemovité věci, na pozemku umístit, provozovat, udržovat, 

opravovat a odstraňovat kanalizační stoku splaškové kanalizace včetně 

veřejných částí kanalizačních přípojek, přičemž 30 povinných spoluvlastníků 

uvedených ke  dni podpisu smlouvy na LV 67 :  

- Kožušník Adam, …………………………., 

- Kožušník Bronislav, …………………………., 

- Kožušník Marián, ………………………….  

- Kožušníková Agata, …………………………., 

- Skulina Josef, …………………………., 

- Kyzlinková Nataša, …………………………., 

- Skulina Ivan, …………………………., 

- Rojík Miroslav, ………………………….,       

- Fukala Luděk, …………………………., 

- Waloszek Radek, ………………………….,    

- Rojík Miroslav, Rojík Jiří, ………………………….,       

- Šedlbauer Pavel, …………………………., 

- Kozielová Marie, …………………………., 

- Pěčka Radim, ………………………….,  

- Kunčický Pavel, ………………………….,  

- Przeczek Jan, ………………………….,  

- Paličková Ilona, …………………………., 

- Pilníková Miroslava, ………………………….,  

- Zawadzká Martina, ………………………….,  
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- Stachová Zdeňka, …………………………. 

- Sodzawiczny Marian, …………………………., 

- Juřica Michal, …………………………., 

- Owczarczy Jindřich a Owczaczyová Jena, …………………………., 

- Valek Josef, Valková Eliška, ………………………….,  

- Bolek Karel, Bolková Marie, …………………………., 

- Bednář Miloslav a Bednářová Lucie, ………………………….,      

zřizuje v rozsahu svých spoluvlastnických podílů právo ve prospěch 

oprávněného, za jednorázovou úhradu sjednanou v budoucí smlouvě  

ve výši 100,00 Kč/m
2
 a 500,00 Kč/1ks šachtice umístěné na pozemku,  

tj. při výměře 845,59 m
2 

84.559,00 Kč a 4000,00 Kč za 8 ks  šachtic,  

tj. celkem 88.559,00 Kč 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora/ky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv  

k bodu 1-3 

                                                                                                                  Z: vedoucí EO                                                                                                        

                                                                                                                  T: 30.04.2019   

 

 

4947/94RM/2018 - Výpověď nájemní smlouvy a záměr pronájmu garážového stání_________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. výpověď části nemovité věci – garážového stání č. 4 o výměře 19,61 m
2  

v suterénu Domu s pečovatelskou službou ul. Karvinská 1512/3,  

Havířov-Město, nájemci p. Milanu Michnovi, z důvodu dluhu na nájemném  

2. obecný záměr pronájmu části nemovité věci – garážového stání č. 4 o výměře  

19,61 m
2 

v suterénu Domu s pečovatelskou službou ul. Karvinská 1512/3, 

Havířov-Město, pro garážování vozidla, přednostně pro nájemce bytu v DPS 

 

  

4948/94RM/2018 - Ukončení nájmu části nemovité věci_________________________________  
 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. ukončení nájmu části nemovité věci – místnosti č. 306 o výměře 57,50 m2  

a podíl na společných prostorách o výměře 25 m2 ve 3. nadzemním  

podlaží budovy Městského podnikatelského centra, ul. Palackého 2,  

Havířov-Město, nájemci spol. Oční studio Fovea s.r.o., IČO: 28631510, 

dohodou k 30. 9. 2018 

2. obecný záměr pronájmu části nemovité věci – místnosti č. 306 o výměře  

57,50 m2 a podíl na společných prostorách o výměře 25 m2 ve 3. nadzemním 

podlaží budovy Městského podnikatelského centra, ul. Palackého 2,  

Havířov-Město 
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4949/94RM/2018 - Žádost o rozšíření účelu užívání prostor______________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

nájemci části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové 

výměře 84,15 m
2
 v  přízemí obytného domu Národní tř. 579/8, Havířov-Město, 

p. Jiřímu Nagymu, IČO: 41396430, rozšíření účelu užívání z původního  

účelu prodejna potravin o sběrnu sazky, ostatní podmínky nájemní smlouvy  

se nemění 

 

 

4950/94RM/2018 - Darování movitých věcí příspěvkovým organizacím MKS Havířov  

a SSRZ Havířov__________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e     

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit darování movitých věcí příspěvkovým 

organizacím, a to:  

1. movitých věcí pořízených v rámci investiční akce 16022 – Rekonstrukce  

trafostanice TS KA 9103 v KDLJ - transformátor olejový, inv. číslo 

000000072213 v účetní ceně 176.465,95 Kč, zkoušečka napětí VN, inv. číslo 

000000072214 v účetní ceně 5.756,60 Kč, zkratovací souprava NN, inv. číslo 

000000072215 v účetní ceně 6.501,90 Kč, zkratovací souprava VN, inv. číslo 

000000072216 v účetní ceně 5.523,70 Kč, zkoušečka napětí NN, inv. číslo 

000000072217 v účetní ceně 618,90 Kč, izolační rukavice do 1000 V, inv. 

číslo 000000072218 v účetní ceně 998,30 Kč, zdravotnická skříňka, inv. číslo 

000000072219 v účetní ceně 2.957,50 Kč, izolační dielektrická obuv, inv. 

číslo 000000072220 v účetní ceně 1.275,10 Kč, záchranný hák, inv. číslo 

000000072221 v účetní ceně 2.602,10 Kč, příspěvkové organizaci Městské 

kulturní středisko Havířov, IČO: 00317985 

2. movitých věcí pořízených v rámci investiční akce 16037 – Rekonstrukce  

trafostanice TS KA 9100 ve VÚH - transformátor olejový, inv. číslo 

000000072203 v účetní ceně 335.585,33 Kč, zkoušečka napětí VN, inv. číslo 

000000072204 v účetní ceně 7.232,65 Kč, zkratovací souprava NN, inv. číslo 

000000072205 v účetní ceně 8.169,07 Kč, zkratovací souprava VN, inv. číslo 

000000072206 v účetní ceně 6.939,96 Kč, zdravotnická skříňka, inv. číslo 

000000072207 v účetní ceně 3.715,79 Kč, záchranný hák, inv. číslo 

000000072208 v účetní ceně 3.269,30 Kč, zkoušečka napětí NN, inv. číslo 

000000072209 v účetní ceně 777,67 Kč, izolační rukavice do 1000 V, inv. 

číslo 000000072210 v účetní ceně 1.254,17 Kč, izolační dielektrická obuv, 

inv. číslo 000000072211 v účetní ceně 1.602,04 Kč, příspěvkové organizaci 

Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, IČO: 00306754 
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4951/94RM/2018 - Předání majetku k hospodaření, vynětí majetku z hospodaření  

a úpravy zřizovacích listin příspěvkových organizací___________________  

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e     

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit 

1. předání majetku k hospodaření dle § 27 odst. 2 písm. e) zákona  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  

ve znění pozdějších předpisů, a to:  

a) technického zhodnocení budovy střediska Helios na ul. Jaroslava Seiferta  

1530/14, Havířov-Město – 3 ks výsuvných venkovních markýz v účetní ceně 

162.432,00 Kč, technických zhodnocení budovy střediska Luna  

na ul. Lidická 1200/52c, Havířov-Šumbark – pořízení protipožárních dveří 

v účetní ceně 76.993,00 Kč a rozšíření místnosti ergoterapeutické dílny 

v účetní ceně 89.900,00 Kč a majetku - rehabilitačních strojů v účetní ceně 

256.690,50 Kč, které se staly součástí hřiště pro seniory střediska Luna, 

příspěvkové organizaci Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace, 

736 01  Havířov-Město, Jaroslava Seiferta 1530/14, IČO: 75139243  

b) oplocení – nová část hřbitova (inv. č. 000000073009) na parc. č. 2407,  

k. ú. Šumbark,  v účetní ceně 99.419,00 Kč a oplocení – nová část hřbitova 

(inv. č. 000000073008) na parc. č. 2387 a 2388, k. ú. Šumbark, v účetní ceně 

53.740,00 Kč příspěvkové organizaci Sociální služby města Havířova, 736 01 

Havířov-Podlesí, Přemyslova 1618/12, IČO: 60337583 

c) odstavné a manipulační plochy – Městský fotbalový areál Prostřední Suchá  

na parc. č. 1248/1 a 1248/9, k.ú. Prostřední Suchá v účetní ceně 442.889,00 

Kč příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení 

Havířov, Těšínská 1296/2a, 736 01 Havířov-Podlesí, IČO: 00306754 

d) pozemku v k. ú. Havířov-město parc. č. 988/6, ostatní plocha – jiná plocha, o  

výměře 180 m
2
 v účetní ceně 540,00 Kč příspěvkové organizaci Správa 

sportovních a rekreačních zařízení Havířov, Těšínská 1296/2a, 736 01 

Havířov-Podlesí, IČO: 00306754 

e) pozemků v k. ú. Dolní Suchá parc. č. 1981/2 o výměře 400 m
2
 v účetní  

ceně 16.166,00 Kč a parc. č. 1985/1 o výměře 633 m
2
 v účetní  

ceně 24.383,00 Kč, včetně staveb na nich stojících, a to oplocení v účetní 

ceně 9.129,40 Kč, zabudovaná tabule na malování v účetní  

ceně 10.027,00 Kč, zahradní domeček s tabulí v účetní ceně 34.972,00 Kč, 

dětský kolotoč v účetní ceně 42.478,82 Kč, pružinové houpadlo v účetní ceně 

11.684,32 Kč, pružinové houpadlo v účetní ceně 12.470,82 Kč, lanovka 

v účetní ceně 25.901,82 Kč, dvojprohazovadlo v účetní ceně 9.203,82 a 

drobná stavba „Set brnk“ v účetní ceně 68.000,00 Kč příspěvkové organizaci 

Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, Těšínská 1296/2a, 736 01 

Havířov-Podlesí, IČO: 00306754 

f) oplocení s brankou na parc. č. 2105/382, k.ú. Šumbark v účetní  

ceně 34.987,00 Kč příspěvkové organizaci Mateřská škola Havířov-Šumbark 

Moravská 14/404, příspěvková organizace, IČO: 61988588 
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2. vynětí majetku z hospodaření dle § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů, a to:  

a) pozemků v k. ú. Šumbark - parc. č. 944/174, ostatní plocha – zeleň, o výměře  

63 m
2
 v účetní ceně 189,00 Kč, parc. č. 944/176, ostatní plocha - zeleň,  

o výměře 450 m
2
 v účetní ceně 1.365,00 Kč, parc. č. 944/181, ostatní plocha 

– zeleň, o výměře 133 m
2
 v účetní ceně 384,00 Kč a parc. č. 944/185, ostatní 

plocha – zeleň, o výměře 879 m
2
 v účetní ceně 2.610,00 Kč z hospodaření 

příspěvkové organizace Základní škola Havířov-Šumbark M. Pujmanové 

17/1151 okres Karviná, 736 01  Havířov-Šumbark, IČO: 48805475 

b) pozemku parc. č. 988/6, k.ú. Havířov-město, ostatní plocha – jiná plocha,  

o výměře 180 m
2
 v účetní ceně 540,00 Kč z hospodaření příspěvkové 

organizace Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná, 

IČO: 62331230 

c) pozemků v k. ú. Dolní Suchá - část parc. č. 1981/2, ostatní plocha – zeleň,  

o výměře 400 m
2
 (oddělená z původního pozemku parc. č. 1981/2 o výměře 

868 m2) v účetní ceně 16.166,00 Kč a parc. č. 1985/1, zahrada,  

o výměře 633 m
2
 v účetní ceně 24.383,00 Kč, včetně staveb na nich stojících, 

a to oplocení v účetní ceně 9.129,40 Kč, zabudovaná tabule na malování 

v účetní ceně 10.027,00 Kč, zahradní domeček s tabulí v účetní  

ceně 34.972,00 Kč, dětský kolotoč v účetní ceně 42.478,82 Kč, pružinové 

houpadlo v účetní ceně 11.684,32 Kč, pružinové houpadlo v účetní  

ceně 12.470,82 Kč, lanovka v účetní ceně 25.901,82 Kč, dvojprohazovadlo 

v účetní ceně 9.203,82 a drobná stavba „Set brnk“ v účetní  

ceně 68.000,00 Kč z hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola 

Havířov-Šumbark Moravská 14/404, příspěvková organizace, 

IČO: 61988588 

3. úplné znění přílohy č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov  

seniorů Havířov, příspěvková organizace, 736 01  Havířov-Město, Jaroslava 

Seiferta 1530/14, IČO: 75139243, ve znění přílohy č. 1 tohoto materiálu 

4. úplné znění přílohy č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Sociální  

služby města Havířova, 736 01 Havířov-Podlesí, Přemyslova 1618/12,  

IČO: 60337583, ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu  

5. úplné znění přílohy č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Správa 

sportovních a rekreačních zařízení Havířov, Těšínská 1296/2a, 736 01 

Havířov-Podlesí, IČO: 00306754, ve znění přílohy č. 3 tohoto materiálu  

6. úplné znění přílohy č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní  

škola Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná, 736 01  

Havířov-Šumbark, IČO: 48805475, ve znění přílohy č. 4 tohoto materiálu 

7. úplné znění přílohy č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní  

škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná, IČO: 62331230,  

ve znění přílohy č. 5 tohoto materiálu 

8. úplné znění přílohy č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská 

škola Havířov-Šumbark Moravská 14/404, příspěvková organizace,  

IČO: 61988588, ve znění přílohy č. 6 tohoto materiálu  
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vzít na vědomí 

a) skutečnost, že v rámci rekonstrukce rodinného domu na ul. Hřbitovní  

č. p. 168 v Havířově-Šumbarku, který je předán k hospodaření příspěvkové 

organizaci Sociální služby města Havířova, byla rozdělena účetní cena 

budovy detašovaného pracoviště 492.749,60 Kč, a to na:  

- budovu rodinného domu na ul. Hřbitovní č. p. 168  

– účetní cena 276.466,06 Kč,  

- hospodářskou budovu u domu – účetní cena 133.879,34 Kč,  

- garáž u domu na pozemku parc. č. 2406 – účetní cena 41.202,10 Kč,  

- garáž u domu na pozemku parc. č. 2407 – účetní cena 41.202,10 Kč 

b) skutečnost, že byly sloučeny pozemky v k.ú. Šumbark, a to parc. č. 944/596  

o výměře 439 m
2
  v účetní ceně 1.317,00 Kč a parc. č. 944/597 o výměře  

4 m
2
 v účetní ceně 12,00 Kč do jednoho pozemku parc. č. 944/596 o výměře 

443 m
2
 v účetní ceně 1.329,00 ve správě příspěvkové organizace Základní 

škola Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná,  

736 01  Havířov-Šumbark, IČO: 48805475 

c) skutečnost, že byl rozdělen pozemek v k. ú. Dolní Suchá parc. č. 1981/2  

o výměře 868 m
2
, a to na parc. č. 1981/2, k.ú. Dolní Suchá, o výměře 400 m

2
, 

který bude předán k hospodaření v souladu s tímto usnesením dle bodu 1 e) 

příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov  

a na pozemek nově označený jako parc. č. 1981/4, k. ú. Dolní Suchá,  

o výměře 468 m
2
, který zůstane ve správě příspěvkové organizace Mateřská 

škola Havířov-Šumbark Moravská 14/404, příspěvková organizace.  

uložit odboru právních služeb vyhotovit dodatky zřizovacích listin 

příspěvkových organizací v souladu s tímto usnesením 

 

 

4952/94RM/2018 - Využití majetku – věci nalezené_____________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í    

 

nabytí nalezených movitých věcí dle § 1057 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

 

s c h v a l u j e  

 

odprodej použitelných věcí nabytých jako věci nalezené dle přílohy  

č. 1 prostřednictvím firem zajišťujících prodej použitých věcí  
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4953/94RM/2018 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti, rozvahové  

účty města a hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací  

za období leden – červen 2018______________________________________  

 

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 2018, dle důvodové zprávy 

a příloh 

 

 

4954/94RM/2018 - Odvod do rozpočtu zřizovatele z fondu investic Domova seniorů Havířov__ 

 

Rada města Havířova 

 

u k l á d á 

 

příspěvkové organizaci Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace,  

IČO: 75139243, odvod z fondu investic ve výši 3 500 000,00 Kč do rozpočtu 

zřizovatele 

 

d o p o r u č u j e 

  

Zastupitelstvu města Havířova uložit ekonomickému odboru zapracovat odvod 

z fondu investic Domova seniorů Havířov, příspěvková organizace, do rozpočtu 

zřizovatele ve výši 3 500 000,00 Kč do návrhu úprav rozpočtu V. na rok 2018 

formou zvýšení příjmů ekonomického odboru a zvýšení výdajů odboru 

územního rozvoje 

 

 

4955/94RM/2018 - Návrh úprav rozpočtu V. na rok 2018 – rozpočtová opatření č. 79. – 115.__  

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova 

schválit 

a) rozpočtová opatření č. 79. – 115., dle důvodové zprávy 

b) na základě rozpočtových opatření č. 72. – 115. tyto nové závazné  

ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2018: 

I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4) 2 287 178,45 tis. Kč 

z toho: tř. 1 - daňové příjmy 1 065 492,15 tis. Kč 

 

tř. 2 - nedaňové příjmy 49 421,12 tis. Kč 

 

tř. 3 - kapitálové příjmy 8 554,77 tis. Kč 

 

tř. 4 - přijaté transfery 1 163 710,41 tis. Kč 
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II. Výdaje celkem (a> + b>) 2 486 510,90 tis. Kč 

a) výdaje organizačních jednotek MMH 2 065 811,13 tis. Kč 

z toho: odbor životního prostředí 1 100,55 tis. Kč 

 

odbor školství a kultury 19 203,54 tis. Kč 

 

odbor územního rozvoje 481 210,74 tis. Kč 

 

odbor organizační 264 053,61 tis. Kč 

 

odbor sociálních věcí 8 977,85 tis. Kč 

 

odbor komunálních služeb 301 310,63 tis. Kč 

 

Městská policie Havířov 92 158,25 tis. Kč 

 

ekonomický odbor 870 489,87 tis. Kč 

 

odbor kancelář primátora 27 306,09 tis. Kč 

b) příspěvky organizacím 420 699,77 tis. Kč 

z toho: MŠ Balzacova 1 968,80 tis. Kč 

 

MŠ "U kamarádů" (Čelakovského) 1 093,33 tis. Kč 

 

MŠ ČSA 1 063,36 tis. Kč 

 

MŠ E. Holuba 1 108,50 tis. Kč 

 

MŠ Horymírova 1 072,60 tis. Kč 

 

MŠ Lípová 1 473,83 tis. Kč 

 

MŠ Mládí 1 253,08 tis. Kč 

 

MŠ Moravská 1 966,60 tis. Kč 

 

MŠ Okružní 1 024,97 tis. Kč 

 

MŠ Petřvaldská 2 738,60 tis. Kč 

 

MŠ Přímá 1 174,41 tis. Kč 

 

MŠ Puškinova 1 103,00 tis. Kč 

 

MŠ Radniční 1 949,00 tis. Kč 

 

MŠ Resslova 0,00 tis. Kč 

 

MŠ Sukova 882,00 tis. Kč 

 

MŠ Švabinského 865,59 tis. Kč 

 

MŠ U Jeslí 967,13 tis. Kč 

 

MŠ U Stromovky 1 160,58 tis. Kč 

 

MŠ U Topolů 710,90 tis. Kč 

 

ZŠ 1. Máje 4 078,17 tis. Kč 

 

ZŠ F. Hrubína 5 049,44 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Frýdecká 3 516,74 tis. Kč 

 

ZŠ Gen. Svobody 4 533,01 tis. Kč 

 

ZŠ Gorkého 4 071,71 tis. Kč 

 

ZŠ Jarošova 3 122,54 tis. Kč 

 

ZŠ K. Světlé 6 018,34 tis. Kč 

 

ZŠ Kpt. Jasioka 6 385,21 tis. Kč 

 

ZŠ M. Kudeříkové 4 530,92 tis. Kč 

 

ZŠ M. Pujmanové        4 234,95 tis. Kč 

 

ZŠ Mládežnická 7 611,49 tis. Kč 

 

ZŠ Moravská 8 769,57 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Na Nábřeží 9 930,07 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Selská 1 846,12 tis. Kč 

 

ZŠ Školní 3 149,22 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Zelená 1 154,08 tis. Kč 
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ZŠ Žákovská 6 997,51 tis. Kč 

 

ASTERIX - středisko volného času Havířov 3 099,20 tis. Kč 

 

Domov seniorů Havířov 58 139,00 tis. Kč 

 

Městská knihovna Havířov 23 170,00 tis. Kč 

 

Městské kulturní středisko Havířov 40 805,15 tis. Kč 

 

SANTÉ - centrum ambulantních a 

pobytových sociálních služeb Havířov 

20 866,45 tis. Kč 

 

Sociální služby města Havířova 59 647,62 tis. Kč 

 

Správa sportovních a rekreačních zařízení 

Havířov 

36 356,78 tis. Kč 

 

Ostatní dotace a dary 70 040,20 tis. Kč 

III. Financování celkem +199 332,45 tis. Kč 

z toho: dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 0,00 tis. Kč 

 

splátky jistin úvěrů -105 000,00 tis. Kč 

 

změna stavu na bankovních účtech +304 332,45 tis. Kč 

 

 

4956/94RM/2018 - Sumarizace změn závazných ukazatelů za období leden až červen 2018____ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí sumarizaci změn závazných 

ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací za sledované období  

leden až červen 2018 

 

 

4957/94RM/2018 - Žádost příspěvkové organizace o souhlas s převodem finančních  

Prostředků z rezervního fondu do fondu investic 

– ZŠ M. Kudeříkové Havířov_______________________________________                                             

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci města Základní škola Havířov-Město M. Kudeříkové 14 

okres Karviná, příspěvková organizace, IČO: 62331248 

 

v souladu s § 30 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, převod částky z rezervního fondu  

do fondu investic ve výši 300.000 Kč na pořízení nemovitého majetku -  

dřevěného přístřešku. 
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4958/94RM/2018 - Žádost příspěvkové organizace o souhlas s  pořízením nemovitého  

majetku – ZŠ M. Kudeříkové Havířov_______________________________                                             

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit příspěvkové organizaci města Základní 

škola Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková 

organizace, IČO: 62331248 pořízení nemovité věci do vlastnictví zřizovatele a 

předání tohoto majetku k hospodaření dle § 27 odst. 2 písm. e) zákona  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů: 

 

- Dřevěný přístřešek v pořizovací ceně cca 300.000 Kč včetně DPH 

 

 

4959/94RM/2018 - Souhlas zřizovatele k vyřazení investičního majetku příspěvkovou  

organizací ZŠ Moravská Havířov___________________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

vyřazení níže uvedeného investičního majetku příspěvkovou organizací města 

Základní školou Havířov – Šumbark Moravská 29/497okres Karviná,  

IČO: 70958131 

 

- jazyková učebna s mixážním pultem, inventární číslo 220006, v pořizovací  

ceně 152 514 Kč včetně DPH 

 

- jazyková učebna s mixážním pultem, inventární číslo 220007, v pořizovací 

ceně 156 128 Kč včetně DPH 

 

- přístrojové vybavení jazykové učebny s mixážním pultem, inventární  

číslo 220009, v pořizovací ceně 173 299,70  Kč včetně DPH  

 

s o u h l a s í 

 

s přijetím daru příspěvkovou organizací města Základní školou  

Havířov – Šumbark, Moravská 29/497 okres Karviná, IČO: 70958131 

 

- věcný dar dětské reflexní vesty s logy společnosti RPS Czech, s.r.o., 14 kusů  

od společnosti RPS Czech, s.r.o., Těšínská 236, 739 34 Šenov u Ostravy,  

IČ 26874598 v celkové hodnotě 1 304 Kč včetně DPH. 
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4960/94RM/2018 - Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace ZŠ F. Hrubína Havířov___      

 

Rada města Havířova 

 

o d k l á d á 

 

doporučení Zastupitelstvu města Havířova schválit změny zřizovací listiny  

zn.: ZL/41/2015 ze dne 1. 1. 2016 příspěvkové organizace Základní škola  

Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná, IČO: 00297488.  

 

 

4961/94RM/2018 - 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), § 46 odst. 3 a § 55 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů  

v lokalitě č. 1 - na pozemcích parc.č. 1764/1, 1764/2, 1772/4 v k.ú. Dolní Suchá 

v lokalitě č. 2 - změna všech pozemků ploch bydlení individuálního - BI,  

dle Územního plánu Havířov, týkající se změny prostorového uspořádání - 

zastavitelnost ostatních pozemků pro stavby uvedené ve využití přípustném  

do 70% na změnu zastavitelnost ostatních pozemků pro stavby uvedené ve 

využití přípustném až do 50% v lokalitě č. 3 - na pozemcích parc.č. 2172/5, 

2247/15, 2247/3 v k.ú. Bludovice v rozsahu přílohy č. 1  

vzít na vědomí informaci o odmítnutí návrhu na pořízení změny Územního 

plánu Havířov na pozemku parc.č. 4521 k.ú. Havířov – město  

 

 

4962/94RM/2018 - Opatření obecné povahy – změna č. 3 Územního plánu 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 změny č. 3 Územního plánu Havířov s Politikou územního rozvoje ČR 

ve znění Aktualizace č. 1, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem,  

tj. Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje a 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 námitce uplatněné při veřejném 

projednání návrhu změny č. 3 Územního plánu Havířov v rozsahu přílohy  

č. 1 – Opatření obecné povahy - změna č. 3 Územního plánu Havířov,  

B.   Textová část - Odůvodnění změny č. 3 Územního plánu Havířov,  

obsah kapitoly O)   
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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. 1 a 2, § 55 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, změnu č. 3 Územního plánu 

Havířov formou opatření obecné povahy v rozsahu přílohy č. 1  

 

 

4963/94RM/2018 - Stavba č. 15008 „Přednádražní prostor Havířov“ - schválení realizace  

investiční akce pro rok 2019________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e  

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit na rok 2019 realizaci investiční akce „Přednádražní prostor Havířov“ 

(stavba č. 15008) s předpokládanou hodnotou 121.000.000 Kč včetně DPH  

uložit ekonomickému odboru zapracovat do výdajové části rozpočtu odboru 

územního rozvoje (OJ 4) na rok 2019 částku ve výši 121.000.000 Kč na 

financování investiční akce „Přednádražní prostor Havířov“ (stavba č. 15008)      

 

 

4964/94RM/2018 - „Parkoviště na ul. Stavbařská“ – uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě  

o dílo č. 324/OÚR/18_______________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e   
 

1. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 324/OÚR/18 dle Článku III a Přílohy  

č. 1 této SoD o dodatečné stavební práce za cenu 318 439,17 Kč bez DPH  

(385 311,40 Kč včetně DPH) v rozsahu Přílohy č. 1 

 

2. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 324/OÚR/18 dle Článku III 

a Přílohy č. 1 této SoD stavebních prací za cenu -268 907,63 Kč bez DPH  

(-325 378,23 Kč včetně DPH) v rozsahu Přílohy č. 1 

 

3. změny položkového rozpočtu ke Smlouvě o dílo č. 324/OÚR/18 související 

s bodem 1 a 2 tohoto usnesení  

 

4. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 324/OÚR/18 na provedení stavby 

„Parkoviště na ul. Stavbařská“ v rozsahu bodů 1 až 3 tohoto usnesení 

s dodavatelem SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Morava,  

se sídlem Jahodová 494/60, 620 00  Brno – Brněnské Ivanovice,  

IČO: 480 35 599. 
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p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem Dodatku č. 1  

ke Smlouvě o dílo č. 324/OÚR/18 ze dne 09.05.2018 

 

u k l á d á 

 

předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 324/OÚR/18 ze dne 

09.05.2018 

Z: vedoucí OÚR 

T: 09/2018 

 

 

4965/94RM/2018 - Návrh podmínek výběrového řízení na nákup a servis__________________ 

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e  

 

předložené návrhy Městským kulturním střediskem Havířov, IČO: 00317985 

dle usnesení č. 4896/93RM/2018 Rady města Havířova ze dne 29. 8. 2018: 

1. Podmínky výběrového řízení na nákup 32 ks prodejních domků  

pro realizaci nákupu statutárním městem Havířov dle důvodové zprávy. 

2. Podmínky výběrového řízení na servis, dopravu, montáž, demontáž  

a uskladnění prodejních domků dle důvodové zprávy. 

 

 

4966/94RM/2018 - Udělení souhlasu se záměrem vybudování sociálního bydlení v rámci 

projektu „Dům sociálního bydlení Jarošova 861/15, Šumbark“__________ 

 

Rada města Havířova 

 

n e s o u h l a s í  

  

se záměrem vybudování dvanácti sociálních bytů v lokalitě Havířov – Šumbark, 

ul. Jarošova 861/15 v rámci projektu „Dům sociálního bydlení Jarošova 861/15, 

Šumbark“, jehož realizátorem bude Queens, z.s. se sídlem Havířov - Šumbark, 

Jarošova 861/15, IČ: 22740465, bez finanční spoluúčasti města 

 

 

4967/94RM/2018 - Vyjádření k zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Plán rozvoje  

udržitelné městské mobility město Havířov“ 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 „Plán rozvoje udržitelné městské mobility město Havířov“ podle 

zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, uvedené v příloze č. 1 
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p o v ě ř u j e      

 

Ing. Janu Návratovou, vedoucí odboru životního prostředí podpisem tohoto 

vyjádření          

Z: vedoucí OŽP  

          T: 21.09.2018  

 

 

4968/94RM/2018 - Vyjádření statutárního města Havířov k bezpečnostní dokumentaci  

- návrhu bezpečnostního programu objektu společnosti Mölnlycke Health 

Care ProcedurePak s.r.o., který se nachází na adrese ul. Šachetní 439/1, 

Havířov-Dolní Suchá______________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e   

 

vyjádření statutárního města Havířov k bezpečnostní dokumentaci  

(návrh bezpečnostního programu) společnosti Mölnlycke Health Care 

ProcedurePak s.r.o. (IČO 02948231) pro objekt na adrese Šachetní 439/1,  

735 64 Havířov – Dolní Suchá (průmyslová zóna Dukla) uvedené v příloze č. 1 

 

p o v ě ř u j e      

 

primátorku statutárního města Havířov podpisem vyjádření  

 

          Z: vedoucí OŽP 

          T: 25.09.2018 

 

 

4969/94RM/2018 - KIC Odpady, a.s., v likvidaci  – informace o zániku společnosti__________  

 

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí  

- zánik společnosti KIC Odpady, a.s., v likvidaci, se sídlem  

28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 28564111  

(dále jen „společnost “) a výmaz společnosti z obchodního rejstříku  

ke dni 10.7.2018 

- zánik majetkové účasti statutárního města Havířov ve společnosti 

- výplatu likvidačního zůstatku ve výši 921.490 Kč 
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4970/94RM/2018 -  „Zakoupení záruk v roce 2018 na HW pořízený z projektů“  

– zahájení 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 na služby 

„Zakoupení záruk v roce 2018 na HW pořízený z projektů“  

 

2. následné veřejné zakázky (opce):  ne  

    rozdělení předmětu plnění na části:  ne 

 

 

3. dílčí plnění:     ne  

    poskytnutí zálohy:    ne 

    čerpání dotace:    ne 

    přenesená daňová povinnost:   ne 

 

4. varianty nabídky:    ne 

 

5. dobu realizace veřejné zakázky:   

    předpokládané zahájení:   říjen 2018 

    termín dokončení:     31.12.2019 

    

6. hodnotící kritérium:                      nejnižší nabídková cena  

v Kč včetně DPH 

   

7. základní způsobilost:  

- v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání  

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů - čestné prohlášení  

ne starší 3 měsíce přede dnem podání nabídky 

 

8. profesní způsobilost:  

- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, ne starší 3 měsíce  

přede dnem podání nabídky 

- doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné 

zakázky (zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění), 

pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují  

 

9. ekonomickou kvalifikaci: 

- čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou  

zakázku 

 

10. technickou kvalifikaci:  

- seznam významných služeb obdobného charakteru poskytnutých  

v posledních 3 letech přede dnem podání nabídky s uvedením minimálně  

3 služeb, přičemž předmětem každé bylo poskytování servisu včetně 

odstranění vad HW v oblasti IT po dobu alespoň jednoho roku u jednoho 

objednatele v minimální hodnotě 600 tis. Kč bez DPH 
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11. další podmínky:      

- předložení před podpisem smlouvy pojistné smlouvy či pojistného  

certifikátu o pojištění odpovědnosti za škodu s pojistným plněním 

v minimální výši 5 000 000 Kč  

- možnost hlášení a odstraňování vad v rozsahu 24x7, tzn. 24 hodin  

7 dní v týdnu 

- odstranění vady nejpozději do 24 hodin od zpřístupnění místa plnění  

objednatelem, pokud se zástupci smluvních stran nedohodnou jinak 

 

12. způsob realizace zadávacího řízení: listinnou formou  

 

13. složení hodnotící komise dle Přílohy č. 1 

 

 

14. odeslání výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace dodavatelům  

uvedeným v Příloze č. 2 

 

p o v ě ř u j e  

 

Bc. Josefa Bělicu, náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku, 

podpisem dokumentů souvisejících se zadávacím řízením na veřejnou zakázku 

malého rozsahu „Zakoupení záruk v roce 2018 na HW pořízený z projektů“ 

 

u k l á d á  

 

předložit k podpisu výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou 

zakázku malého rozsahu „Zakoupení záruk v roce 2018 na HW pořízený  

z projektů“        

          Z: vedoucí ORG 

          T: září 2018 
 

 

4971/94RM/2018 - Program pro ochranu osobních a citlivých dat – zrušení usnesení________ 

 
Rada města Havířova 

 

r u š í 

 

usnesení Rady města Havířova ze dne 02. 05. 2018 č. 4448/86RM/2018, kterým 

byly schváleny podmínky zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku 

malého rozsahu na dodávky „Program pro ochranu osobních a citlivých dat“  
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4972/94RM/2018 - Pověření k uzavírání smluv k volbám________________________________                     

 

Rada města Havířova  

 

s v ě ř u j e 

 

dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů, Magistrátu města Havířova, odboru organizačnímu, rozhodování  

o uzavření nájemních, podnájemních a smluv o krátkodobém užívání k částem 

nemovitých věcí, které budou užívat po dobu konání všech typů voleb okrskové 

volební komise 

 

u k l á d á 
 

předložit primátorce města pověření pro vedoucí organizačního odboru 

Magistrátu města Havířova k rozhodování a uzavírání nájemních, podnájemních 

a smluv o krátkodobém užívání k částem nemovitých věcí, které budou užívat 

po dobu konání všech typů voleb okrskové volební komise 

 

Z: vedoucí ORG  

T: 14.09.2018 

 

 

4973/94RM/2018 - Dodatek č. 18 ke smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění městské  

hromadné dopravy (MHD) na území statutárního města Havířov v r. 2018, 

uzavřené s dopravcem ČSAD Havířov a.s.____________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

uzavření Dodatku č. 18 k dlouhodobé smlouvě č. OKS/770/08  

ze dne 27.8.2008 o závazku veřejné služby k zajištění MHD na území 

statutárního města Havířova, kterým se stanoví částka ke krytí prokazatelné 

ztráty dopravce ČSAD Havířov a.s. v r. 2018 ve výši 74 688 963 Kč, účelově 

určené k úhradě účetní ztráty (rozdíl nákladů a tržeb) 

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátora pro hospodářský rozvoj podpisem Dodatku č. 18  

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: 10/2018 
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4974/94RM/2018 - Obecně závazná vyhláška, kterou se nařizuje provedení speciální  

ochranné deratizace______________________________________________  

                            

Rada města Havířova  

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova vydat Obecně závaznou vyhlášku,  

kterou se nařizuje provedení speciální ochranné deratizace ve znění dle přílohy 

 

 

 

4975/94RM/2018 - Pokračování provozování automatického parkovacího systému  

na parkovišti u hlavní pošty________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

pokračování provozování automatického parkovacího systému na parkovišti  

u hlavní pošty v Havířově po skončení bezplatného období za cenu uvedenou 

ve smlouvě  

Z: vedoucí OKS 

 

   

4976/94RM/2018 - Návrh programu 27. zasedání Zastupitelstva města Havířova, 24.09.2018__ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 
 

předložený návrh programu 27. zasedání Zastupitelstva města Havířova,  

které se bude konat dne 24. září 2018 od 13:00 hod. v Kulturním domě 

RADOST, dle upravené přílohy  

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ v. r.      Ing. Karel ŠLACHTA v. r. 

primátorka města Havířova      náměstek primátorky  

         pro hospodářský rozvoj 



STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV        

Rada města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 

 

 
NAŠE Č. j.:            MMH/92268/2018 

  

VYŘIZUJE:   Vladimíra Mikulášová v. r. 

TEL.: 596 803 218 

FAX: 596 811 143 

E-MAIL: Mikulasova.vladimira@havirov-city.cz 
  

DATUM: 05.10.2018 

 

 

 

 

 

U S N E S E N Í 
z 95. schůze Rady města Havířova 

konané dne 03.10.2018  

 

v zasedací místnosti Rady města Havířova  

na Magistrátu města Havířova 

ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město 

ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE  
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P Ř E H L E D   U S N E S E N Í 
z 95. schůze Rady města Havířova, konané dne 03.10.2018  

 
4977/95RM/2018 - Zvolení ověřovatele 95. schůze RMH, konané dne 03.10.2018 
 
4978/95RM/2018 - Zpráva o ověření zápisu z 94. schůze RMH, konané dne 12.09.2018  
 
4979/95RM/2018 - Schválení pořadu 95. schůze Rady města Havířova, konané dne 03.10.2018 
 
4980/95RM/2018 - Kontrola plnění usnesení pro 95. RMH 
 
4981/95RM/2018 - Udělení předchozího souhlasu s nabytím movité věci do majetku města  

- ISMP 
 
4982/95RM/2018 - Uzavření dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě o správě svěřených nemovitých  

věcí č. 1003/EO/2017  
 

4983/95RM/2018 - Mimořádné přidělení obecního bytu nájemci jednotky určené k prodeji  
 
4984/95RM/2018 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 
 
4985/95RM/2018 - Uplatnění smluvní pokuty za prodlení s realizací akce „Sanace obytného  

domu Na Nábřeží 129-133, Havířov“  
 

4986/95RM/2018 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu 
bytů, prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách   
 

4987/95RM/2018 - „Vyhrazená technická zařízení-výtahy“ – zahájení zadávacího řízení 
 
4988/95RM/2018 - UŘ/306/MRA/18 - „Sanace zdravotního střediska na ul. Dlouhá třída 83“ 

- rozhodnutí o zadání veřejné zakázky 
 

4989/95RM/2018 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání 
dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů 

 
4990/95RM/2018 - Předložení žádosti o dotaci v rámci dotačního programu Podpora terénní  

práce pro rok 2019  
 

4991/95RM/2018 - Informativní zpráva o výsledcích veřejnosprávních kontrol za 3. čtvrtletí  
2018, dodatek č. 1 k plánu kontrolní činnosti na 2. pololetí roku 2018 
 

4992/95RM/2018 - Mimořádná přidělení obecních bytů 
     
4993/95RM/2018 - Mimořádné přidělení obecního bytu - Mgr. Šárka Chobotová  
 
 
4994/95RM/2018 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Mgr. Jana Feberová 
 
4995/95RM/2018 - Přidělení konkrétních obecních bytů 
 
4996/95RM/2018 - Přidělení jiného náhradního obecního bytu - Vratislav Dufek 
 
4997/95RM/2018 - Souhlas se vznikem společných nájmů bytů  
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4998/95RM/2018 - Uzavření nových nájemních smluv k obecním bytům  
 
4999/95RM/2018 - Pronájem pozemku parc.č. 2469/38, k.ú. Šumbark   
 
5000/95RM/2018 - Ukončení smlouvy o nájmu pozemku parc. č. 606/3, k.ú. Bludovice 
 
5001/95RM/2018 - Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  

pro přeložku podzemního plynovodu STL ve prospěch společnosti  
GasNet, s.r.o. 

 
5002/95RM/2018 - Zřízení pozemkových služebností  
 
5003/95RM/2018 - Zřízení věcných břemen-služebností ve prospěch společnosti  

ČEZ Distribuce, a.s. 
        
5004/95RM/2018 - Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro účely realizace stavby  

„Přednádražní prostor Havířov“  
 

5005/95RM/2018 - Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro účely realizace stavby  
„Rekonstrukce školy na ul. Mánesova“           

 
5006/95RM/2018 - Dohoda o narovnání smlouvy o výpůjčce a o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene č. 869/EO/2017, 7700100209-1/BVB  
 

5007/95RM/2018 - Záměr pronájmu části nemovité věci 
 
5008/95RM/2018 - Pronájmy částí nemovitých věcí 
 
5009/95RM/2018 - Žádost o změnu smlouvy o výpůjčce místností a nájmu místností 
 
5010/95RM/2018 - Žádost o rozšíření účelu užívání prostor 
 
5011/95RM/2018 - Jmenování člena likvidační komise  
 
5012/95RM/2018 - Petice - žádost občanů o schválení odkoupení pozemku parc. č.1952/4  

v k.ú. Dolní Suchá  
 

5013/95RM/2018 - Dodatek č. 1 k Pravidlům pro předkládání návrhů a úprav rozpočtů  
a střednědobých výhledů rozpočtů příspěvkových organizací města, 
které podléhají schválení zřizovatelem   
 

5014/95RM/2018 - 3. úprava odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2018 
 

5015/95RM/2018 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova  
 

5016/95RM/2018 - Udělení souhlasu s přijetím darů příspěvkovými organizacemi zřízenými 
statutárním městem Havířov  
 

5017/95RM/2018 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací  
ZŠ Zelená Havířov 
 

5018/95RM/2018 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací  
ZŠ Školní Havířov 
 



 
 

USNESENÍ 

z 95. schůze Rady města Havířova 

konané dne 03.10.2018 

4 

5019/95RM/2018 - Jmenování členů školské rady základních škol, kde zřizovatelem  
je statutární město Havířov  
 

5020/95RM/2018 - Povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí a žáků v odděleních školních 
družin základních škol, jejichž zřizovatelem je statutární město Havířov, 
a to od školního roku 2018/2019 

5021/95RM/2018 - Jmenování členů konkurzní komise pro konkurzní řízení na vedoucí  
pracovní místo ředitele MŠ Lípová Havířov 

 
5022/95RM/2018 - Vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele  

ZŠ Kapitána Jasioka Havířov a informace o zástupci statutárního orgánu 
ZŠ Kapitána Jasioka Havířov  
 

5023/95RM/2018 - Návrh na úpravu platu – stanovení osobního příplatku řediteli  
ZŠ 1. máje Havířov a ZŠ Jarošova Havířov 
 

5024/95RM/2018 - Kronika statutárního města Havířova  
 
5025/95RM/2018 - Žádost o poskytnutí bezplatného pronájmu - výstava Volba povolání 
        
5026/95RM/2018 - Celostátní veřejná sbírka na Obec Prameny 
 
5027/95RM/2018 - Sdělení insolvenčního správce, nabídka ke koupi projektu na výstavbu  

polyfunkčního domu „ATRIUM HAVÍŘOV“ 
 

5028/95RM/2018 - „Snižování spotřeby energie ZŠ Pujmanové, Havířov – Šumbark“ (číslo 
stavby 14040) – uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 310/OÚR/18 
 

5029/95RM/2018 - „Cyklostezka Havířov – Žermanická přehrada a cyklostezka Havířov  
– Těrlická přehrada“ část 1) Cyklostezka Žermanická přehrada 
(stavba č. 4002) – uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 418/OÚR/18 
 

5030/95RM/2018 - „Cyklostezka Havířov – Žermanická přehrada a cyklostezka Havířov  
– Těrlická přehrada“ část 2) Cyklostezka Těrlická přehrada 
(stavba č. 5004) – uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 419/OÚR/18 
 

5031/95RM/2018 - „Domov seniorů Havířov, středisko Luna - EPS a CCTV“ (stavba č. 18037)  
– zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 
 

5032/95RM/2018 - VZ/270/OÚR/18 – „Parkoviště u kostela sv. Anny, Havířov - Město“ (číslo  
stavby 17018)  – uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 533/OÚR/18 
 

5033/95RM/2018 - „Cyklostezka Havířov – Těrlická přehrada – úsek 17. listopadu  
– lesopark“ (stavba číslo 5004) – uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo  
č. 398/OSRM/2017 
 

5034/95RM/2018 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací  
ZŠ Zelená Havířov 

 
5035/95RM/2018 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací  

ZŠ Gorkého Havířov 
 
5036/95RM/2018 - Zahraniční pracovní cesta ředitelky ZŠ Moravská Havířov 
 



 
 

USNESENÍ 

z 95. schůze Rady města Havířova 

konané dne 03.10.2018 

5 

5037/95RM/2018 - Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně  
– MŠ Lípová Havířov 
 

5038/95RM/2018 - Předžalobní výzva     
 
5039/95RM/2018 - Plán zimní údržby místních komunikací na období od  1.11.2018  

do 31.3.2019 
 
5040/95RM/2018 - Žádost o posunutí termínu realizace stavby a navýšení nákladů  

na provedení díla – „Plošná oprava povrchu vozovek v Havířově“ 
 

5041/95RM/2018 - Smlouva o nájmu žulových schránek v nových kolumbáriích v rozšířené  
části hřbitova Havířov-Šumbark  
 

5042/95RM/2018 - Plán obnovy veřejného osvětlení pro období roku 2019 
 
5043/95RM/2018 - Smlouva o výpůjčce a následném darování 15 kusů kontejnerů  

na textil a oděvy 
 
5044/95RM/2018 - Úprava platebních podmínek za umístění kontejnerů na textil  
 
5045/95RM/2018 - Pořadí naléhavosti žadatelů o byty v Domech s pečovatelskou službou  

v majetku statutárního města Havířova od 01.11.2018 do 30.04.2019  
a doplnění Pořadníku žadatelů o byty zvláštního určení  - bezbariérové  
byty pro rok 2018 
 

5046/95RM/2018 - Udělení souhlasu s podáním žádostí o dotace příspěvkovou organizací  
Městská knihovna Havířov   
 

5047/95RM/2018 - Souhlas s vyřazením vlastního investičního majetku a s pořízením  
investičního majetku  
 

5048/95RM/2018 - Veřejná soutěž - pronájem části nemovité věci – nebytových prostor  
ve Společenském domě Havířov  
 

5049/95RM/2018 - Tisk Radničních listů - souhlas s podmínkami zadávacího řízení,  
složením komise a okruhem dodavatelů na podlimitní veřejnou zakázku  

 
5050/95RM/2018 - Žádost o poskytnutí snížení nájmů části nemovité věci Kinokavárny,  

Kinobaru a Klubu v objektu Kina Centrum  
- nájemce IAN PERFEKT, s.r.o.  
 

5051/95RM/2018 - Souhlas zřizovatele s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí  
dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje a přijetím navýšení účelové 
dotace určené pro financování sociálních služeb poskytovaných Domovem 
seniorů Havířov v roce 2018 
 

5052/95RM/2018 - Souhlas zřizovatele s vyřazením a likvidací neupotřebitelného  
(nepoužitelného) investičního majetku Domova seniorů Havířov, 
příspěvkové organizace 
 

5053/95RM/2018 - Žádost příspěvkové organizace Domov seniorů Havířov o souhlas  
se snížením příspěvku na provoz a poskytnutím investičního příspěvku  
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5054/95RM/2018 - Souhlas s financováním dočasné ztráty z provozu střediska  
Zámku Havířov 

 
5055/95RM/2018 - Žádost spolku Junák – český skaut, středisko Havířov, z. s., o poskytnutí 

bezplatného pronájmu 
 

5056/95RM/2018 - Udělení souhlasu s přijetím finančního účelového daru z Nadačního  
fondu TEPLO NA DLANI 
 

5057/95RM/2018 - Souhlas s převodem finančních prostředků z rezervního fondu do fondu  
investic a pořízením investičního majetku – SANTÉ – centrum 
ambulantních a pobytových sociálních služeb 
 

5058/95RM/2018 - Závazek zřizovatele o úhradě oprávněné provozní ztráty pro SANTÉ  
– centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb  
– chráněné bydlení 
 

5059/95RM/2018 - Smlouva o poskytnutí Technického zařízení a instalace Systému určeného  
pro zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů             
 

5060/95RM/2018 - „Dodávka programu VMware vSphere a VMware vCenter“ – zahájení  
zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 
 

5061/95RM/2018 - VZ/451/ORG/18 – „Zakoupení záruk v roce 2018 na HW pořízený  
z projektů“ – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 
 

5062/95RM/2018 - Komise Rady města Havířova 
 
5063/95RM/2018 - Návrh na mimosoudní vyřešení sporu 
 
5064/95RM/2018 - Projekt zefektivnění Městské hromadné dopravy Havířov – prezentace 

návrhu opatření  
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U S N E S E N Í 
z 95. schůze Rady města Havířova, konané dne 03.10.2018  

 

4977/95RM/2018 - Zvolení ověřovatele 95. schůze RMH, konané dne 03.10.2018____________ 

 

Rada města Havířova 

 

v o l í 

 

jako ověřovatele zápisu o průběhu 95. schůze Rady města Havířova, konané 

dne 03.10.2018 

       pana Ing. Bohuslava NIEMIECE  

 

 

4978/95RM/2018 - Zpráva o ověření zápisu z 94. schůze RMH, konané dne 12.09.2018_______  
 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zpráva ověřovatele zápisu z 94. schůze Rady města Havířova, která se konala 

dne 12.09.2018. 

 

 

4979/95RM/2018 - Schválení pořadu 95. schůze Rady města Havířova, konané dne 03.10.2018 
 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložený pořad 95. schůze Rady města Havířova, konané dne 03.10.2018  

dle přílohy s touto úpravou: 

- doplnění bodu: 
89. Návrh na mimosoudní vyřešení sporu 

 

 

4980/95RM/2018 - Kontrola plnění usnesení pro 95. 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: 

 

4615/88RM/2018 Výsledek revize účetnictví MŠ Radniční Havířov, 

pracoviště MŠ Resslova Havířov za účetní rok 2017 
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4771/91RM/2018 Nájem pozemků v majetku Lesů České republiky, s. p.  

v k. ú. Bludovice 

4847/93RM/2018 Výpůjčka části pozemku parc.č. 48, k.ú. Bludovice 

4849/93RM/2018 Změna usnesení č. 4769/91RM/2018 v bodě 1. a 2. 

4854/93RM/2018 Zřízení věcného břemene-služebnosti ve prospěch 

společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 

 

v y p o u š t í 

 

úkoly: krátkodobé 

 

4201/83RM/2018 Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro účely realizace 

stavby „Přednádražní prostor Havířov“  

4315/84RM/2018 Souhlas zřizovatele s pořízením dlouhodobého majetku a 

s použitím fondu investic Domova seniorů Havířov, 

příspěvková organizace 

4353/85RM/2018 Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene pro stavbu „REKO MS Havířov, Šumbark, 3. 

část“ 

4448/86RM/2018 „Program pro ochranu osobních a citlivých dat“ – 

zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého 

rozsahu 

4460/86RM/2018 Souhlas zřizovatele s pořízením dlouhodobého majetku a 

s použitím fondu investic Domova seniorů Havířov, 

příspěvková organizace 

4523/87RM/2018 Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene pro stavbu „REKO MS Havířov, Šumbark, 2. 

část“  

4698/89RM/2018 Výpůjčka části pozemku parc. č. 4601,  

k.ú. Havířov-město   

4700/89RM/2018 Zřízení pozemkových služebností  

4723/89RM/2018 Evropský týden mobility a Evropský den bez aut 2018 

v Havířově 

4770/91RM/2018 Pronájem části pozemku parc.č. 398/1, k.ú. Bludovice 

4772/91RM/2018 Zřízení pozemkových služebností 

4833/93RM/2018 Předložení žádosti o podporu v rámci Výzvy č. 78 z 

Integrovaného regionálního operačního programu 

v režimu de minimis 

4846/93RM/2018 Pronájem pozemku parc.č. 2469/38, k.ú. Šumbark 

4848/93RM/2018 Doplnění usnesení - souhlas vlastníka pozemku se 

změnou doby užívání stavby na pozemku 

4882/93RM/2018 VZ/373/OÚR/18 – „Rekonstrukce budovy č.p. 893 na ul. 

U Jeslí na denní stacionář - PD a AD“ (stavba č. 18029) – 

rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 

4883/93RM/2018 „Snižování spotřeby energie MŠ Petřvaldská“ – uzavření 

Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 523/OÚR/18 

4884/93RM/2018 VZ/371/OÚR/18 – „Areál volného času – 1. etapa“ (číslo 

stavby 3026) – o zrušení zadávacího řízení 
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4885/93RM/2018 VZ/372/OÚR/18 – „Hokejbalové hřiště v areálu ZŠ M. 

Pujmanové“ – výběr zhotovitele (číslo stavby 17036) - o 

zrušení zadávacího řízení a zahájení nového zadávacího 

řízení 

4889/93RM/2018 Realizace světelného přechodu pro chodce na silnici I/11 

v Havířově na ul. Těšínské 

4890/93RM/2018 Žádost o opravu příjezdové komunikace ke stavebninám 

ELKA NOVA s.r.o., Horní Suchá 

4915/94RM/2018 Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 

4921/94RM/2018 Změna v rejstříku škol a školských zařízení – zvýšení 

kapacity školní družiny  

4923/94RM/2018 Vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo 

ředitele/ředitelky MŠ Lípová Havířov   

4924/94RM/2018 Stanovení platu ředitelce MŠ Přímá Havířov 

4925/94RM/2018 Stanovení zvláštního příplatku řediteli ZŠ Školní Havířov 

od 1. 9. 2018 

4964/94RM/2018 „Parkoviště na ul. Stavbařská“ – uzavření Dodatku č. 1 ke 

Smlouvě o dílo č. 324/OÚR/18 

4967/94RM/2018 Vyjádření k zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci 

„Plán rozvoje udržitelné městské mobility město 

Havířov“ podle zákona o posuzování vlivů na životní 

prostředí 

4968/94RM/2018 Vyjádření statutárního města Havířov k bezpečnostní 

dokumentaci - návrhu bezpečnostního programu objektu 

společnosti Mölnlycke Health Care ProcedurePak s.r.o., 

který se nachází na adrese ul. Šachetní 439/1, Havířov-

Dolní Suchá 

4970/94RM/2018 „Zakoupení záruk v roce 2018 na HW pořízený z 

projektů“ – zahájení zadávacího řízení na veřejnou 

zakázku malého rozsahu 

4972/94RM/2018 Pověření k uzavírání smluv k volbám 

4975/94RM/2018 Pokračování provozování automatického parkovacího 

systému na parkovišti u hlavní pošty 

 

  

4981/95RM/2018 - Udělení předchozího souhlasu s nabytím movité věci do majetku města  

- ISMP__________________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova schválit pořízení majetku v pořizovací hodnotě 

vyšší než 500 tis. Kč do majetku města pro potřeby Městské policie Havířov 

- nový informační systém městské policie  
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4982/95RM/2018 - Uzavření dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě o správě svěřených nemovitých  

věcí č. 1003/EO/2017______________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

1. uzavření Dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě o správě svěřených nemovitých  

věcí č. 1003/EO/2017 ze dne 28. 12. 2017, uzavřené mezi statutárním 

městem Havířovem a společností Městská realitní agentura, s.r.o., ve znění 

dle přílohy č. 1 

 

2. jako přílohy Dodatku č. 1 konsolidovaná znění Příkazní smlouvy o správě  

svěřených nemovitých věcí, Přílohy č. 1 Příkazní smlouvy o správě 

svěřených nemovitých věcí – Seznam předmětných nemovitých věcí  

a Přílohy č. 2 Příkazní smlouvy o správě svěřených nemovitých věcí – Soupis 

správcem vykonávaných činností, ve znění dle příloh č. 2 – 4 tohoto 

materiálu   

 

u k l á d á  
 

předložit k podpisu Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě o správě svěřených 

nemovitých věcí č. 1003/EO/2017 ze dne 28. 12. 2017 

 

                                          Z: vedoucí EO  

    MRA, s.r.o. 

T: 15.10.2018 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem Dodatku č. 1 

k Příkazní smlouvě o správě svěřených nemovitých věcí č. 1003/EO/2017 ze 

dne 28. 12. 2017 

 

 

4983/95RM/2018 - Mimořádné přidělení obecního bytu nájemci jednotky určené k prodeji___  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

1. ukončení nájmu bytu č. 9 o velikosti 1+2 na ulici Klidná 794/15,  

Havířov-Město nájemci p. Světlaně Floriánové, t.b. ……………………..  

dohodou 
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2. přidělení konkrétního obecního bytu č. 7 o velikosti 1+2 se smluvním 

nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné 

období v domě na ulici …………………….. p. Světlaně Floriánové, t.b. 

…………………….., pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se 

jmenovanou uzavřena v souladu se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv 

k uvolněným bytům v majetku města Havířova ze dne 27.06.2018 s tím, že 

nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, nájemné bude hrazeno 

měsíčně a úhrada stanovené jistoty bude provedena splátkami ve výši 

1.000,00 Kč/měsíc  

 

p o v ě ř u j e 

 

1. společnost Městská realitní agentura, s.r.o., k uzavření dohody o ukončení  

nájmu bytu č. 9 o velikosti 1+2 na ulici …………………….. 

 

2. společnost Městská realitní agentura, s.r.o., k uzavření nájemní smlouvy  

s výše uvedeným žadatelem pronájmu 

          Z: vedoucí EO  

            MRA, s.r.o. 

                                                                    T: 1.11.2018 

 

 

4984/95RM/2018 - 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 níže uvedeným bytovým jednotkám. V případě, že nájemní smlouva 

nebude uzavřena se žadatelem uvedeným na pořadovém místě č. 1, bude 

nájemní smlouva uzavřena s dalším žadatelem dle níže uvedeného pořadí:  

 

a) Byt č. 3 o velikosti 0+1  na ulici Obránců míru 1193/10 , Havířov-Šumbark,  

pořadí žadatelů: 1. …………………….. 

 

b) Byt č. 23 o velikosti 0+1 na ulici Čelakovského 1594/2b, Havířov - Podlesí,  

pořadí žadatelů: 1. ……………….. 2. …………….., 3. …………………… 

 

c) Byt č. 5 o velikosti 1+1 na ulici Švabinského 995/3, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů: 1. ……………….. 2. …………….., 3. …………………… 

 

d) Byt č. 41 o velikosti 1+1 na ulici Uzavřená 1014/13, Havířov - Město, 

pořadí žadatelů: 1. …………………… 

 

 

e) Byt č. 21 o velikosti 1+2 na ulici Jaselská 1195/2, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů: 1. ……………….. 2. …………….., 3. …………………… 

 

f) Byt č. 12 o velikosti 1+2 na ulici Dlouhá třída 473/23 , Havířov - Město,  

pořadí žadatelů: 1. ……………….. 2. …………….., 3. …………………… 
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g) Byt č. 14 o velikosti 1+2 na ulici Makarenkova 519/2, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů: 1. ……………….. 2. …………….., 3. ……………………  

 

h) Byt č. 11 o velikosti 1+2 na ulici K.V.Raise 1077/3, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů: 1. ……………………, 2. …………………….. 

 

i) Byt č. 10 o velikosti 1+2 na ulici K.V.Raise 1080/12, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů: 1. ……………….. 2. …………….., 3. …………………… 

 

j) Byt č. 11 o velikosti 1+2  na ulici Mánesova 979/30, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů: 1. ……………….. 2. …………….., 3. …………………… 

 

k) Byt č. 11 o velikosti 1+2  na ulici Mozartova 1067/15, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů: 1. …………….., 2,…………………….. 

 

l) Byt č. 4 o velikosti 1+2  na ulici Lidická 1176/52a, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů: 1. ……………….. 2. …………….., 3. …………………… 

 

m) Byt č. 13 o velikosti 1+3  na ulici U Lesa 280/3, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů: 1. ……………….. 2. …………….., 3. …………………… 

 

n) Byt č. 7 o velikosti 1+3  na ulici Josefa Hory 1099/6, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů: 1. ……………….. 2. …………….., 3. …………………… 

 

o) Byt č. 12 o velikosti 1+3  na ulici Mánesova 980/32, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů: 1. ……………….. 2. …………….., 3. …………………… 

 
p) Byt č. 10 o velikosti 1+3  na ulici Studentská 1154/6, Havířov - Podlesí,  

pořadí žadatelů: 11. ……………….. 2. …………….., 3. ………………… 
 

q) Byt č. 60 o velikosti 1+3  na ulici Mládí 1148/25, Havířov - Šumbark,  
pořadí žadatelů: 1. ………………………… 

 
r) Byt č. 21 o velikosti 1+3  na ulici Nákupní 423/6, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů: 1. ……………., 2. …………………. 
 
s) Byt č. 36 o velikosti 1+3  na ulici Jarošova 1194/31b, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů: 1. …………………. 
 
t) Byt č. 40 o velikosti 1+3  na ulici Jedlová 494/4, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů: 1. ……………….. 2. …………….., 3. ……………………  
 
p o v ě ř u j e 
 
společnost Městská realitní agentura, s.r.o., k uzavření nájemních smluv s výše 
uvedenými žadateli v uvedeném pořadí za předpokladu splnění podmínek 
záměru pronájmu                            
   Z: vedoucí EO 

        MRA, s.r.o. 
                                                                                     T: 15.10.2018 
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4985/95RM/2018 - Uplatnění smluvní pokuty za prodlení s realizací akce „Sanace obytného  
domu Na Nábřeží 129-133, Havířov“________________________________  
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
uplatnění smluvní pokuty za prodlení s provedením stavby „Sanace ob. domu 
na ul. Na Nábřeží 129-133“ dle Smlouvy o dílo č. 958/MRA/2017 ze dne  
8. 12. 2017 vůči zhotoviteli S-O-D Holding s.r.o., se sídlem Petřvald u Karviné, 
Podlesní 1827, PSČ 73541, IČO: 26830272 v celkové výši 620.000,00 Kč 
 
u k l á d á 
 
společnosti Městská realitní agentura, s.r.o., vyzvat jménem statutárního města 
Havířov zhotovitele S-O-D Holding s.r.o., se sídlem Petřvald u Karviné, 
Podlesní 1827, PSČ 73541, IČO: 26830272, k zaplacení smluvní pokuty  
za prodlení s provedením stavby „Sanace ob. domu na ul. Na Nábřeží 129-133“ 
ve schválené výši   

   Z: vedoucí EO  
       MRA, s.r.o. 
                                                                     T: 15.10.2018 
 

 

4986/95RM/2018 - Uzavření nájemních smluv k obecním bytům, podání výpovědí z nájmu 

bytů, prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách_______   

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

podání výpovědí  z nájmu v zastoupení společnosti Městská realitní agentura, 

s.r.o., dle přílohy č. 2, z důvodu dluhu na nájemném, službách spojených 

s užíváním bytu a porušování povinností nájemce 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

1. uzavření nájemních smluv k bytům v majetku města, přidělených společností  

Městská realitní agentura, s.r.o. jednotlivým nájemcům na základě 

samostatného usnesení rady města s účinností od 15. 8. 2018, 1. 9. 2018,  

15. 9. 2018 a 1. 10. 2018 dle přílohy č. 1  

2. prohlášení o uznání dluhu s příslibem zaplacení ve splátkách dle přílohy č. 3 

 

 

4987/95RM/2018 - „Vyhrazená technická zařízení-výtahy“ – zahájení zadávacího řízení_____ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

1. Zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na služby 

„Vyhrazená technická zařízení-výtahy“ 
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2. Rozdělení veřejné zakázky na části:  ne 

následné zakázky (opce):   ne 

 

3. Dílčí plnění:     ne 

poskytnutí zálohy:    ne 

čerpání dotace    ne 

přenesení daňové povinnosti:  ne (pouze u oprav) 

 

4. Formu (druh) zadávacího řízení:  užší řízení 

 

5. Zadávací lhůtu:    120 dnů 

 

6. Výši požadované jistoty:   50 000,- Kč 

 

7. Varianty nabídky:    ne 

 

8. Dobu realizace veřejné zakázky:   

Předpokládané zahájení:   02/2019 

Termín dokončení:    doba neurčitá 

 

9. Kritérium hodnocení:    80% - nejnižší nabídková cena  

v Kč bez DPH, 

20% - reakční doba 

10. Zadávací podmínky: 

- záruka minimálně 24 měsíců 

- úhrada průběžně na základě provedených prací 

 

Základní způsobilost: 

Zadavatel požaduje splnění základní způsobilosti dle § 74 odst. 1 zák.  

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), dodavatele  

i jeho poddodavatelů. Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti podle 

§ 77 ZZVZ předložením: 

a) výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní  

předpis zápis do takové evidence vyžaduje, dodavatele i jeho poddodavatelů 

b) dokladu prokazujícího, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícím  

předmětu veřejné zakázky, tedy výpisu z živnostenského rejstříku nebo 

živnostenského listu (popřípadě listů) v rozsahu odpovídajícímu předmětu 

veřejné zakázky, tedy plnění v oblasti: 

- provádění staveb, jejich změn a odstraňování  

- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 

- montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení 

c) dokladu prokazujícího jeho odbornou způsobilost, tedy Osvědčení o  

autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 

architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných 

ve výstavbě pro obor: „Technika prostředí staveb, elektrotechnická zařízení“ 

a „Technika prostředí staveb, technická zařízení“ pro osobu, jejímž 

prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje. 
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Ekonomická kvalifikace: 

Zadavatel v souladu s § 78 odst. 1 zákona požaduje, aby minimální roční obrat 

dodavatele dosahoval 3.000.000,- Kč za 3 bezprostředně předcházející účetní 

období (v každém z těchto období). 

 

Technická kvalifikace: 

Zadavatel požaduje prokázání splnění technické kvalifikace dodavatele 

podle ustanovení § 79 ZZVZ splněním těchto požadavků zadavatele: 

a) V souladu s § 79 odst 2 písm. b) ZZVZ seznam služeb poskytnutých  

dodavatelem za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení. 

 

Minimálně čtyři zakázky obdobného charakteru jako je předmět plnění 

veřejné zakázky, tj. provádění servisu, oprav, zkoušek, revizí a dodávek 

výtahů vč. prací souvisejících, v minimální hodnotě 1 000 000 Kč bez DPH 

za každou zakázku. 

 

Minimálně u dvou z předložených čtyř referenčních zakázek muselo být 

provádění servisu, oprav, zkoušek, revizí a dodávek výtahů vykonáváno jako 

celoroční průběžná služba pro jednoho objednatele nejméně v období dvou 

po sobě jdoucích let, a to v minimální hodnotě 1.000.000,- Kč bez DPH za 

rok u každé zakázky. 

 

Minimálně u jedné z předložených čtyř referenčních zakázek muselo být 

provádění servisu, oprav, zkoušek, revizí a dodávek výtahů vykonáváno jako 

průběžná služba pro jednoho objednatele na minimálně 70 ks výtahových 

zařízení. 

 

Minimálně u jedné z předložených čtyř referenčních zakázek muselo být 

provádění servisu, oprav, zkoušek, revizí a dodávek výtahů vykonáváno jako 

průběžná služba pro soubor min. 30 bytových domů s výtahovým zařízením a 

to za plného provozu všech dotčených bytových domů. 

 

b) V souladu s §79 odst. 2 písm. d) ZZVZ osvědčení o vzdělání a odborné  

kvalifikaci vztahující se k požadovaným službám, a to ve vztahu k fyzickým 

osobám, které mohou práce poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím 

pracovníkům.   

 

Dodavatel je povinen prokázat minimální úroveň předmětného kvalifikačního 

předpokladu takto: 

- alespoň 2 technici mající osvědčení o zkoušce dle § 10 vyhlášky 50/1978  

Sb., a rovněž oba budou mít praxi minimálně 5 let 

- alespoň 2 technici mající osvědčení o zkoušce dle § 8 vyhlášky 50/1978 Sb.,  

a rovněž oba budou mít praxi minimálně 5 let 

- vedoucí realizace zakázky musí mít: 

- min. 5 let praxe u zakázek na provádění servisu, oprav, zkoušek, revizí a  

dodávek výtahů vč. prací souvisejících v pozici vedoucího realizace zakázky 

- Realizace min. 2 referencí na provádění servisu, oprav, zkoušek, revizí a  

dodávek výtahů vč. prací souvisejících v pozici vedoucího realizace 

zakázky, a to jako referenční zakázky na provádění servisu, oprav, zkoušek, 

revizí a dodávek výtahů vykonáváno jako průběžná služba pro jednoho 
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objednatele na minimálně 70 ks výtahových zařízení u každé referenční 

zakázky. 

- zástupce vedoucího realizace zakázky musí mít: 

- min. 5 let praxe u zakázek na provádění servisu, oprav, zkoušek, revizí a  

dodávek výtahů vč. prací souvisejících v pozici vedoucího realizace zakázky 

nebo zástupce vedoucího realizace. 

- Realizace min. 2 referencí na provádění servisu, oprav, zkoušek, revizí a  

dodávek výtahů vč. prací souvisejících v pozici vedoucího realizace zakázky 

(nebo zástupce vedoucího realizace), a to jako referenční zakázky na 

provádění servisu, oprav, zkoušek, revizí a dodávek výtahů vykonáváno 

jako průběžná služba pro jednoho objednatele na minimálně 70 ks 

výtahových zařízení u každé referenční zakázky. 

- Osoba na pozici dispečera musí mít: 

 
- min. 3 roky praxe u zakázek na provádění servisu, oprav, zkoušek, revizí a  
dodávek výtahů v pozici dispečera (dispečink na vyproštění osob z výtahů a 
nepřetržité vyprošťování osob z výtahů). 

- Realizace min. 2 referencí na provádění servisu, oprav, zkoušek, revizí a  
dodávek výtahů vč. prací souvisejících v pozici dispečera (dispečink na 
vyproštění osob z výtahů a nepřetržité vyprošťování osob z výtahů), a to 
jako referenční zakázky na provádění servisu, oprav, zkoušek, revizí a 
dodávek výtahů vykonáváno jako průběžná služba pro jednoho objednatele 
na minimálně 70 ks výtahových zařízení u každé referenční zakázky. 

 
c) V souladu s §79 odst. 2 písm. d) ZZVZ osvědčení o vzdělání a odborné  

kvalifikaci vztahující se k požadovaným službám, a to ve vztahu k fyzickým 
osobám, které mohou práce poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím 
pracovníkům.   

 
Doklad (certifikát) o odborné kvalifikaci dodavatele dle systému 
managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle OHSAS 18001, 
jenž je zaveden a používán v organizaci uchazeče nebo certifikátu 
rovnocenného vydaného v členském státě Evropské unie, certifikát musí být 
vydán akreditovanou osobou. 
 

d) V souladu s § 79 odst. 2 písm. i) ZZVZ přehled průměrného ročního počtu  
zaměstnanců dodavatele.  

 
Dodavatel prokáže splnění předmětného kvalifikačního předpokladu 
předložením čestného prohlášení dodavatele obsahujícího přehled 
průměrného ročního počtu zaměstnanců za poslední 3 roky. 
Dodavatel splňuje kvalifikační předpoklad, pokud v posledních 3 letech 
zaměstnával v průměru alespoň 10 zaměstnanců za poslední 3 roky. 
 
Dodavatel prokazuje splnění technické kvalifikace podle § 79 ZZVZ: 
a) Uvedením seznamu provedených služeb.  
b) Doklady o splnění kvalifikace odborných osob 
c) Předložením ISO certifikátu OHSAS 18001. 
d) Přehled o počtu zaměstnanců. 

 
11. Složení komise dle přílohy č. 1. 
 
12. Odeslání výzvy k podání nabídky dodavatelům uvedeným v příloze č. 1. 
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p o v ě ř u j e 
 
1. společnost PMA tender s.r.o., IČO: 03584607, realizací zadávacího řízení  

v rozsahu § 43 ZZVZ 
 
2. komisi otevíráním obálek a hodnocením nabídek 
 
3. společnost PMA tender s.r.o., IČO: 03584607, posouzením nabídky či  

nabídek, zda splňují podmínky účasti v zadávacím řízení, a posouzením 
splnění podmínek účasti vybraného dodavatele po předložení dokladů podle 
ust. § 122 ZZVZ 

 

 
4988/95RM/2018 - UŘ/306/MRA/18 - „Sanace zdravotního střediska na ul. Dlouhá třída 83“ 

- rozhodnutí o zadání veřejné zakázky_______________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
r o z h o d l a 
 
1. o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku UŘ/306/MRA/18 -  

„Sanace zdravotního střediska na ul. Dlouhá třída 83“ společnosti Beskydská 
stavební, a.s., Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČ: 28618891, s nabídkovou 
cenou 18 662 860,00 Kč bez DPH a termínem realizace 245 kalendářních 
dnů. 

2. o pořadí ostatních uchazečů veřejné zakázky UŘ/306/MRA/18 - „Sanace 
zdravotního střediska na ul. Dlouhá třída 83“ takto: 
2. místo: Strojírny a stavby Třinec, a.s., Průmyslová 1038, 739 61 Třinec,  

IČ: 47674539, s nabídkovou cenou 20 430 206,00 Kč bez DPH a 
termínem realizace 259 kalendářních dnů 

3. místo: STASEKO PLUS s.r.o., Slezská 2101/15, 737 01 Český Těšín,  
IČ: 25853473, s nabídkovou cenou 20 898 206,00 Kč bez DPH a 
termínem realizace 265 kalendářních dnů. 

 
p o v ě ř u j e 
 
1. náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem oznámení 

zadavatele o výběru dodavatele dle přílohy č. 4 
 
2. náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy 

o dílo související s veřejnou zakázkou UŘ/306/MRA/18 - „Sanace 
zdravotního střediska na ul. Dlouhá třída 83“ 

 
u k l á d á 
 
1. odeslat oznámení zadavatele o výběru dodavatele ve znění přílohy č. 4 
 

Z: vedoucí EO  
                   MRA, s.r.o. 

T: po splnění podmínek 
     účasti vybraného dodavatele  
     předložením všech dokladů  

dle § 122 odst. 3 zákona 
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2. předložit smlouvu k podpisu 

 

Z: vedoucí EO  

     MRA, s.r.o. 

T: po marném uplynutí  

     lhůty k podání námitek proti  

     rozhodnutí o výběru 

 

 

4989/95RM/2018 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání 

dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

informativní zprávu o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací 

z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů ke dni 25.09.2018 dle příloh 

 

 

4990/95RM/2018 - Předložení žádosti o dotaci v rámci dotačního programu Podpora terénní  

práce pro rok 2019_______________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

předložení žádosti o dotaci v rámci dotačního programu Podpora terénní práce 

pro rok 2019 

 

p o v ě ř u j e  

 

primátorku statutárního města Havířova podpisem žádosti o dotaci a ostatních 

nezbytných dokumentů k vyřízení žádosti 

 

u k l á d á 
 

zpracovat a odeslat žádost o poskytnutí dotace v souladu s výzvou pro 

předkládání žádostí 

Z: vedoucí OKP 

T: 19.10.2018 
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4991/95RM/2018 - Informativní zpráva o výsledcích veřejnosprávních kontrol za 3. čtvrtletí  

2018, dodatek č. 1 k plánu kontrolní činnosti na 2. pololetí roku 2018_____ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

1. informativní zprávu o výsledcích veřejnosprávních kontrol provedených  

v 3. čtvrtletí roku 2018 dle přílohy č. 1, 

 

2. dodatek č. 1 k plánu kontrolní činnosti na 2. pololetí roku 2018 dle přílohy  

č. 2. 

 

 

4992/95RM/2018 - Mimořádná přidělení obecních bytů_________________________________  
 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. mimořádné přidělení dvoupokojového nebo třípokojového obecního bytu  

se smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města 

pro příslušné období v lokalitě Havířov-Město p. Tomáši Ručkovi,  

t.b. …………………………... pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se 

jmenovaným uzavřena v souladu se  Zásadami pro uzavírání  nájemních 

smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova ze dne 27.06.2018      

 

2. mimořádné přidělení třípokojového nebo dvoupokojového obecního bytu  

se smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města 

pro příslušné období v lokalitě Havířov-Šumbark p. Aleně Cihelkové,  

t.b. …………………………...pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se 

jmenovanou uzavřena v souladu se  Zásadami pro uzavírání  nájemních 

smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova ze dne 27.06.2018      

 

n e s c h v a l u j e 

 

3. mimořádné přidělení čtyřpokojového nebo pětipokojového obecního bytu  

se smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města 

pro příslušné období v lokalitě Havířov-Šumbark manž. Romanu Horváthovi, 

t.b. …………………………... Suchá a Ireně Horváthové,  

t.b. …………………………... 

 

4. mimořádné přidělení třípokojového obecního bytu se smluvním nájemným  

ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období 

v lokalitě Havířov-Šumbark (II. etapa) p. Marcele Nanárové,  

t.b. …………………………... 
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5. mimořádné přidělení dvoupokojového obecního bytu se smluvním nájemným  

ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období 

v lokalitě Havířov-Město p. Kateřině Gebauerové, t.b. 

…………………………... 

 

6. mimořádné přidělení jednopokojového, dvoupokojového nebo třípokojového  

obecního bytu se smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného 

radou města pro příslušné období v lokalitě Havířov-Šumbark p. Andrei 

Petrášové, t.b. …………………………... 

 

 

4993/95RM/2018 - Mimořádné přidělení obecního bytu - Mgr. Šárka Chobotová___________  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
mimořádné přidělení dvoupokojového nebo třípokojového obecního bytu  
se smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města  
pro příslušné období v lokalitě Havířov-Město nebo Havířov-Podlesí Mgr. 
Šárce Chobotové, t.b. …………………………... pod podmínkou, že nájemní 
smlouva bude se jmenovanou uzavřena v souladu se  Zásadami pro uzavírání  
nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova ze dne 
27.06.2018      

 

 

4994/95RM/2018 - Mimořádné přidělení obecního bytu – Mgr. Jana Feberová_____________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
mimořádné přidělení dvoupokojového obecního bytu se smluvním nájemným 

ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné období 

v lokalitě Havířov-Město  Mgr. Janě Feberové, t.b. …………………………... 

pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se jmenovanou uzavřena v souladu 

se  Zásadami pro uzavírání  nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku 

města Havířova ze dne 27.06.2018     

 

     

4995/95RM/2018 - Přidělení konkrétních obecních bytů_________________________________ 
 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 6 o vel. 1+4 se smluvním  

nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné 

období v domě na ul. …………………………...  p. Pavlu Novotnému,  

t.b. …………………………... pod podmínkou, že: 

- před uzavřením nájemní smlouvy jmenovaný předloží doklad o způsobu  

řešení pohledávek vůči městu Havířov 
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- nájemní smlouva bude s p. P. Novotným uzavřena v souladu se Zásadami 

pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města 

Havířova ze dne 27.06.2018       

 

2. přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 38 o vel. 1+2 se smluvním  

nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné 

období v domě na ul. …………………………... manž. Marii Vaškové, DiS. 

a Petru Vaškovi, t.b. …………………………... pod podmínkou, že nájemní 

smlouva bude se jmenovanými uzavřena v souladu se  Zásadami pro 

uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova ze 

dne 27.06.2018    

    

n e s c h v a l u j e 
 
3. přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 8 o vel. 1+3 se smluvním  

nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné 
období v domě na ul. …………………………... p. Dominice Vraštiakové, 
t.b. …………………………... 

 

   
4996/95RM/2018 - Přidělení jiného náhradního obecního bytu - Vratislav Dufek____________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
přidělení jiného náhradního obecního bytu, tzn. bytu č. 12 o vel. 1+3  
se smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro 
příslušné období v domě na ul. …………………………... 
p. Vratislavu Dufkovi, t.b. …………………………... pod podmínkou, že 
nájemní smlouva bude se jmenovaným uzavřena v souladu se  Zásadami pro 
uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova ze 
dne 27.06.2018               

 

    
4997/95RM/2018 - 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 manž. Nikoly Pristášové a Jana Pristáše, trvale bytem 
…………………………... k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 1, vel. 1+3 
v domě na ul. …………………………..., jehož nájemci jsou manž. Jitka 
Kaduchová a Marian Kaduch  

 
2. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský  

zákoník, přistoupení p. Patricie Závodné, trvale bytem 
…………………………... k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 9, vel. 1+3 
v domě na ul. …………………………..., jehož nájemcem jsou její rodiče 
Ing. Šárka Křístková a Marián Křístek pod podmínkou, že před uzavřením 
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Dohody o vzniku společného nájmu bytu - přistoupení ke smlouvě p. M. 
Křístek předloží doklad o způsobu řešení pohledávek vůči městu Havířov 

3. v souladu s ustanovením § 2270 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský  
zákoník, přistoupení p. Andrey Bužové, trvale …………………………... 
k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 4, vel. 1+2 v domě na ul. 
…………………………..., jehož nájemcem je její bratr p. Štefan Bužo pod 
podmínkou, že před uzavřením Dohody o vzniku společného nájmu bytu - 
přistoupení ke smlouvě p. Š. Bužo i p. A. Bužová předloží doklad o způsobu 
řešení pohledávek vůči městu Havířov a pod podmínkou předchozí úhrady 
dluhu vůči městu. 
 

 

 

4998/95RM/2018 - 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. 34 o vel. 1+3  

se smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města 

pro příslušné období v domě na ul. …………………………... p. Eliškou 

Kajfoszovou, t.b. …………………………... pod podmínkou, že: 

- před uzavřením nájemní smlouvy jmenovaná předloží doklad o způsobu  

řešení pohledávek vůči městu Havířov  

- nájemní smlouva bude se jmenovanou uzavřena v souladu se Zásadami  

pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města 

Havířova ze  dne 27.06.2018 s tím, že nájemné bude hrazeno měsíčně  

a stanovená jistota uhrazena splátkami ve výši 500,00 Kč/měsíc 

 

2. uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 6 o vel. 1+2 se smluvním  

nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro příslušné 

období v domě na ul. …………………………... s p. Pavolem Tancošem, t.b. 

…………………………... pod podmínkou, že:  

- před uzavřením nájemní smlouvy jmenovaný předloží doklad o způsobu  

řešení pohledávek vůči městu Havířov a uhradí dluh vůči městu 

- nájemní smlouva bude s p. P. Tancošem uzavřena v souladu se Zásadami  

pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města 

Havířova ze  dne 27.06.2018 

 

 

4999/95RM/2018 - Pronájem pozemku parc.č. 2469/38, k.ú. Šumbark_____________________   

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

pronájem pozemku parc.č. 2469/38 o výměře 3 042 m
2
, k.ú. Šumbark   

za účelem využívání jako cvičnou plochu nebo autocvičiště v rámci výuky 

autoškoly, pro provozovatele autoškoly Ing. Michaelu Szerudovou, bytem 

…………………………...,  IČO: 07371896 za těchto podmínek: 

- na dobu neurčitou od 1.11.2018 s tříměsíční výpovědní lhůtou 



 
 

USNESENÍ 

z 95. schůze Rady města Havířova 

konané dne 03.10.2018 

23 

- za smluvní nájemné ve výši 3.000,00 Kč/ročně včetně DPH (pro plátce DPH),   

splatné do konce měsíce ledna běžného roku 

- nájemce není oprávněn užívat pronajímanou plochu v době provádění zkoušek  

z odborné způsobilosti z řízení motorových vozidel prováděných Magistrátem 

města Havířova  

- nájemce je povinen dodržovat provozní řád Magistrátu města Havířova  

na užívání cvičné plochy 

- nájemce zajistí na pronajímané ploše pořádek  

- nájemce v rámci umístění jakýchkoliv zařízení nesmí zasáhnout do konstrukce  

zpevněné plochy 

- v době, kdy autoškola tuto plochu nebude využívat, může plochu využívat  

veřejnost na základě povolení Magistrátu města Havířova a za podmínek 

uvedených v provozním řádu 

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy o nájmu 

 

                                                                                                        Z: vedoucí EO 

                                                                                                        T: 30.11.2018  

 

 

5000/95RM/2018 - Ukončení smlouvy o nájmu pozemku parc. č. 606/3, k.ú. Bludovice_______ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e   

 

ukončení pronájmu části pozemku  parc.č. 606/3, zahrada o  výměře 173 m
2
, 

k.ú. Bludovice paní Bc. Karle Lapišové, bytem …………………………..., za 

účelem zahrady, ke dni 31. 12. 2018 

 

p o v ě ř u j e   

 

náměstka pro ekonomiku a správu majetku podpisem dohody o ukončení 

nájemní smlouvy č. 115/OSM/2014                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                               Z: vedoucí EO 

                                                                                                               T: 31.12.2018 
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5001/95RM/2018 - Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  

pro přeložku podzemního plynovodu STL ve prospěch společnosti  

GasNet, s.r.o.____________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

- výpůjčku části pozemků v majetku města a to parc.č. 284/14, 284/18, 284/19,  

285/1, k.ú. Šumbark (dále jen „pozemky“) o výměře cca 84 m2, na dobu od 

zahájení stavby do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, 

maximálně na dobu 24 měsíců  

- budoucí zřízení věcného břemene k částem pozemků za jednorázovou úhradu 

za zřízení věcného břemene dle ceníku, tj. ve výši 200,00 Kč/m2 + DPH dle 

geometrického plánu, minimálně však 10.000,00 Kč + DPH, na dobu 

neurčitou, investor a plátce – Lidl Česká republika v.o.s., Nárožní 1359/11, 

158 00 Praha 5, IČO: 261 78 541 ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o.,  

se sídlem: Ústí nad Labem, Klíšská 940/96, Klíše, PSČ 400 01, IČO: 272 

95 567, za účelem přeložky podzemního plynovodu STL v rámci stavby „ 

Prodejna potravin Lidl, U Nádraží, Havířov“ 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy o výpůjčce a 

budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  

                                                                                             Z: vedoucí EO 

                                                                                             T: 31.10.2018 

 

 

5002/95RM/2018 -Zřízení pozemkových služebností____________________________________  

 

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. 4755, 

k.ú. Havířov - město  za účelem umístění  kanalizační přípojky za 

jednorázovou úhradu ve výši 1.000,00 Kč + DPH, (o výměře 1 m
2 

– graficky 

označeno v GP písmenem „A“), za účelem umístění  vodovodní přípojky za 

jednorázovou úhradu ve výši 1.125,00 Kč + DPH, (o výměře 9 m
2 

– graficky 

označeno v GP písmenem „C“) a za účelem umístění  sjezdu za jednorázovou 

úhradu ve výši 3.000,00 Kč + DPH, (o výměře  12 m
2
 
 
– graficky označeno 

v GP písmenem „B“) dle GP č. 2178-83/2017  ze dne 20.11.2017 ve 

prospěch  pozemku parc.č. 530/3, k.ú. Dolní Datyně, jehož součástí je budova 

č.p. 213, jimiž ke dni zřízení pozemkové služebnosti jsou vlastníky Martin 

Jurášek a Gabriela Jurášková, oba bytem …………………………..., na dobu 

neurčitou 
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2. zřízení pozemkové služebnosti k pozemku v majetku města a to parc.č.  

704/1, k.ú. Dolní Datyně  za účelem umístění plynovodní přípojky za 

jednorázovou úhradu ve výši 1.000,00 Kč + DPH, (o výměře 6,66 m
2
)  

dle GP 633-118/2016 ze dne 22.09.2016 ve prospěch  pozemku parc.č. 

150/14, k.ú. Dolní Datyně, jehož součástí je budova č.p. 206, jimž ke dni 

zřízení pozemkové služebnosti je vlastník Blažena Nováková, bytem  

…………………………..., na dobu neurčitou 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv o zřízení 

pozemkové služebnosti                                                                                          

                                                                                             Z: vedoucí EO 

                                                                                             T: 31.10.2018 

 

 

5003/95RM/2018 - Zřízení věcných břemen-služebností ve prospěch společnosti  

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. 1295/1, k.ú. Bludovice spočívající v zřízení, umístění, 

provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy 

podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV v rámci stavby: Havířov, 

1295/11, Gwuźdź, NNk, č. IV–12–8013046/2  za jednorázovou úhradu 

10.000,00 Kč + DPH, o výměře 5,60 m
2
 dle GP č. 4171-406/2016 ze dne 

12.03.2018, na dobu neurčitou  

 

2. zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemku v majetku  

města a to parc.č. 2196/1, k.ú. Havířov-město spočívající v zřízení, umístění, 

provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy 

podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV a 1 x pojistková skříň v rámci 

stavby: Havířov, 2196, BERNY Nemovitosti, NNk, č. IV–12–8013089/1   

za jednorázovou úhradu 10.000,00 Kč + DPH, o výměře 0,60 m
2
 dle GP č. 

2194-841/2016 ze dne 16.03.2018, na dobu neurčitou  

 

3. zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemku v majetku  

města a to parc.č. 2734/1, k.ú. Dolní Suchá spočívající v zřízení, umístění, 

provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy 

podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV v rámci stavby: Dolní Suchá, 

2329/4, Petr Ševčík, NNk, č. IV–12–8013430/3 za jednorázovou úhradu 

10.000,00 Kč + DPH, o výměře 3,15 m
2
 dle GP č. 1336-79/2017 ze dne 

17.04.2018, na dobu neurčitou  
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4. zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemku v majetku  

města a to parc.č. 2291/2, k.ú. Bludovice spočívající v zřízení, umístění, 

provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy volného 

vedení AES 4x35 a sloupu JB 10,5/6 v rámci stavby: Havířov,  2290/6, 

Kopiecová, NNk, č. IV–12–8011336/VB3 za jednorázovou úhradu 10.000,00 

Kč + DPH, o výměře 25,74 m
2
 dle GP č. 4345-168/2018 ze dne 03.08.2018, 

na dobu neurčitou  

 

5. zřízení věcného břemene, jako osobní služebnosti, k pozemku v majetku  

města a to parc.č. 2662/1, k.ú. Prostřední Suchá spočívající v zřízení, 

umístění, provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy 

podzemního kabelového vedení AYKY 4x16 v chráničce DVR110 v rámci 

stavby: Prostřední Suchá 2567/2 Šimek příp. NNk, č. IP–12–8021897/VB2 

za jednorázovou úhradu 10.000,00 Kč + DPH, o výměře 2,00 m
2
 dle GP č. 

3137-291/2018 ze dne 27.08.2018, na dobu neurčitou ve prospěch oprávněné 

společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem: Děčín, Děčín IV-Podmokly, 

Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 247 29 035 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv o zřízení věcného 

břemene - služebnosti     

                                                                                             Z: vedoucí EO 

                                                                                             T: 31.10.2018 

 

  

5004/95RM/2018 - Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro účely realizace stavby  

„Přednádražní prostor Havířov“____________________________________  

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e  

 

pro účely realizace stavby č. 15008 „Přednádražní prostor Havířov“ jejímž 

stavebníkem je město, zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku 

v majetku města parc. č. 3726/1, k.ú. Havířov-město, spočívající v právu 

oprávněného - vlastníka přeložky, společnosti PODA a.s., se sídlem 28. října 

1168/102, Ostrava, Moravská Ostrava, IČO: 258 16 179, vstupovat a vjíždět na 

uvedený pozemek, umístit, provozovat či odstranit přeložku podzemního vedení 

elektronické komunikační sítě - HDPE trubek,  rozsahu dle zaměření dokončené 

stavby, přičemž hodnota služebnosti je sjednána dohodou smluvních stran 

jednorázově ve výši 100,00 Kč + DPH, protože se jedná o přeložky vyvolané 

stavbou města            

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka pro ekonomiku a správu majetku podpisem budoucí a konečné 

smlouvy o zřízení služebnosti 

                                                                                                            Z: vedoucí EO                                                                                                        

                                                                                                            T: ke stavebnímu řízení  
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5005/95RM/2018 - Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro účely realizace stavby  

„Rekonstrukce školy na ul. Mánesova“______________________________           

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e  

 

pro účely realizace stavby č. 15031 „Rekonstrukce školy na ul. Mánesova“ 

jejímž stavebníkem je město, zřízení služebnosti inženýrské sítě pro umístění  

kabelů NN 0,4 kV na pozemku, parc. č. 2323 k.ú. Havířov – město a kabelů VN 

22kV na pozemku parc. č. 977/1, k.ú. Havířov-město, spočívající v právu 

oprávněného - vlastníka přeložek, společnosti ČEZ Distribuce a.s., se sídlem 

Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, IČO: 247 29 035, vstupovat a vjíždět na 

uvedené pozemky, umístit, provozovat či odstranit přeložky podzemních kabelů 

NN a VN  v rozsahu dle zaměření dokončené stavby, přičemž hodnota 

služebnosti je sjednána dohodou smluvních stran jednorázově ve výši  

500,00 Kč + DPH, protože se jedná o přeložky vyvolané stavbou města            

p o v ě ř u j e 

 

náměstka pro ekonomiku a správu majetku podpisem budoucí a konečné 

smlouvy o zřízení služebnosti 

                                                                                                            Z: vedoucí EO                                                                                                        

                                                                                                            T: ke stavebnímu řízení  

 

 

5006/95RM/2018 - Dohoda o narovnání smlouvy o výpůjčce a o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene č. 869/EO/2017, 7700100209-1/BVB__________________  

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e  

 

uzavření dohody o narovnání z důvodu odstranění pochybností s platností 

smlouvy o výpůjčce a o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  

č. 869/EO/2017, 7700100209-1/BVB v souvislosti s jejím uveřejněním  

v  Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.  

o registru smluv ve znění pozdějších předpisů 

 

p o v ě ř u j e   

 

náměstka pro ekonomiku a správu majetku podpisem dohody o narovnání                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                      Z: vedoucí EO 

                                                                                                                 T: 31.10.2018 
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5007/95RM/2018 - 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 výměře 77,11 m

2
 (z toho podíl na společných prostorách 21,56 m

2
)  

v 1. poschodí hlavní budovy zdravotního střediska ul. Budovatelů 991/20b, 
Havířov-Prostřední Suchá, MDDr. Marku Kadlubiecovi,  
bytem …………………………..., jako zubní ordinaci 

 

 
5008/95RM/2018 - Pronájmy částí nemovitých věcí_____________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
1. pronájem části nemovité věci k umístění rozvaděče v přízemí budovy  

Městského podnikatelského centra ul. Palackého 689/2, Havířov-Město, 
včetně vedení optického kabelu a kabeláže k jednotlivým klientům, 
provozovateli spol. PODA a.s., IČO: 25816179, k poskytování internetových 
služeb, za podmínek:  
- roční nájemné 1.200,00 Kč bez DPH 
- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 
- zřízení podružného měření elektrické energie 

 
2. pronájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové  

výměře 122,42 m
2
 v  suterénu Domu s pečovatelskou službou  

ul. Mládežnická 1577/12, Havířov-Podlesí, spol. BMW house s.r.o.,  
IČO: 07370318, jako prodejnu autodílů a doplňků, kancelář a sklad, za 
podmínek: 
- nájemné 295,00 Kč/m

2
/rok bez DPH 

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 
 
3. pronájem části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové  

výměře 49,11 m
2
 v 1. nadzemním podlaží budovy zdravotního střediska na 

ul. Generála Svobody 280/24, Havířov-Šumbark, p. Vlastě Rojanové,  
IČO: 75270587, jako prodejnu květin  
a doplňkový prodej, za podmínek: 
- nájemné 600,00 Kč/m

2
/rok bez DPH 

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 
 
4. pronájem části nemovité věci – garážového stání č. 4 o výměře 19,61 m

2  

v suterénu Domu s pečovatelskou službou ul. Karvinská 1512/3,  
Havířov-Město, Ing. Karlu Šlachtovi, za podmínek: 
- nájemné 350,00 Kč/m

2
/rok bez DPH 

- nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 
- určeno ke garážování motorového vozidla, jehož je nájemce  
provozovatelem 
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5009/95RM/2018 - Žádost o změnu smlouvy o výpůjčce místností a nájmu místností_________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

nájemci části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové 

výměře 157,85 m
2
 v 1. nadzemním podlaží části D budovy č. p. 86,  

ul. Svornosti 2, Havířov-Město, Revírní bratrské pokladně, zdravotní 

pojišťovně,  IČO: 47673036, změnu doby Smlouvy o výpůjčce místností a o 

nájmu místností sloužících k podnikání č. 665/EO/2018 ze dne 16. 8. 2018, a to 

z původní doby výpůjčky do 31. 10. 2018 na dobu výpůjčky do 31. 12. 2018  

a změnu začátku nájmu z 1. 11. 2018 na začátek nájmu od 1. 1. 2019, ostatní 

podmínky smlouvy se nemění 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem Dodatku č. 1 

Smlouvy o výpůjčce místností a nájmu místností sloužících k podnikání  

č. 665/EO/2018 ze dne 16. 8. 2018 

Z: vedoucí EO 

T: 31.10.2018 

 

 

5010/95RM/2018 - Žádost o rozšíření účelu užívání prostor______________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

nájemci části nemovité věci – prostoru sloužícího k podnikání o celkové 

výměře 39,82 m
2
 v přízemí obytného domu ul. Moskevská č. p. 1104/1e, 

Havířov-Město, p. Aleši Melicharovi, IČO: 04921186, rozšíření účelu užívání 

z původního účelu prodejna potravin o sběrnu sazky, ostatní podmínky nájemní 

smlouvy se nemění 

 

 

5011/95RM/2018 - Jmenování člena likvidační komise__________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

o d v o l á v á  

 

k datu 30. 9. 2018 člena likvidační komise pro majetek města  

– Ing. Věru Vojnarovou z důvodu ukončení pracovního poměru 

 

j m e n u j e  

 

k datu 4. 10. 2018 člena likvidační komise pro majetek města  

– Bc. Markétu Machálkovou 
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5012/95RM/2018 - Petice - žádost občanů o schválení odkoupení pozemku parc. č.1952/4  

v k.ú. Dolní Suchá________________________________________________  

 

Rada města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

petici občanů části města Havířov-Dolní Suchá, ze dne 24. 9. 2018, jejímž 

prostřednictvím žádají, aby Zastupitelstvo města Havířova schválilo odkoupení 

pozemku parc. č. 1952/4, k.ú. Dolní Suchá od společnosti Asental Land, s.r.o., 

pro vybudování dětského hřiště a odpočinkové zóny s lavičkami a dále,   

aby  do  změny územního plánu č. 4 zahrnulo změnu charakteru pozemku parc. 

č. 1952/1, k.ú. Dolní Suchá do ploch BI 

 

s c h v a l u j e 

 

text odpovědi na petici dle přílohy č. 2 materiálu 

 

p o v ě ř u j e   

 

primátorku města Havířova podpisem odpovědi na petici 

 

 

5013/95RM/2018 - Dodatek č. 1 k Pravidlům pro předkládání návrhů a úprav rozpočtů  

a střednědobých výhledů rozpočtů příspěvkových organizací města, 

které podléhají schválení zřizovatelem_______________________________   

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

s účinnosti od 1. 11. 2018 Dodatek č. 1 k ,,Pravidlům pro předkládání návrhů  

a úprav rozpočtů a střednědobých výhledů rozpočtů příspěvkových organizací 

města, které podléhají schválení zřizovatelem“ zn.: ZS/20/RMH/2017 ve znění 

přílohy č. 1 tohoto materiálu 

 

 

5014/95RM/2018 - 3. úprava odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2018_______ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

3. úpravu odpisových plánů na rok 2018 příspěvkových organizací zřízených 

městem Havířovem, dle příloh materiálu, kdy celková výše odpisů po této 

úpravě činí 46 875 353,40 Kč. 
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5015/95RM/2018 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e    

 

rozpočtová opatření č. 116. a 117., dle důvodové zprávy a příloh, 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí rozpočtová opatření  

č. 116. - 117., dle důvodové zprávy a příloh. 

 

 

5016/95RM/2018 - Udělení souhlasu s přijetím darů příspěvkovými organizacemi zřízenými 

statutárním městem Havířov_______________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s  o  u  h  l  a  s  í  

 

s přijetím darů příspěvkovou organizací města: 

 

1. Základní škola Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná,  

příspěvková organizace, IČO: 70958131 

 

- peněžitý dar ve výši 47 030 Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN,  

o.p.s. Vladislavova 152/4, 140 00 Praha 4, Nusle, IČO: 24231509 na 

zajištění školního stravování pro celkem 10 žáků školy pro období školního 

roku 2018/2019 (8. 10. 2018 – 28. 6. 2019) 

 

2. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvková  

organizace, IČO: 48805289 

 

- peněžitý dar ve výši 6 660 Kč od SPOLKU RODIČŮ BLUDOVICKÉ  

ŠKOLY, z. s. ul. Frýdecká 37, 736 01 Havířov-Bludovice, IČO: 75140861 

na dokrytí nákladů na dopravu na plavání žáků 2. A ZŠ Frýdecká  

 

3. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvková  

organizace, IČO: 48805289 

 

- věcný dar – 1 kus stolního fotbálku ve výši 2 000 Kč od fyzické osoby  

pro žáky školy ke hře v době přestávek 

 

4. Základní škola Havířov-Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná,  

IČO: 48805424 

 

- peněžitý dar ve výši 8 632 Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN,  

o.p.s. Vladislavova 152/4, 140 00 Praha 4, Nusle, IČO: 24231509 na 

zajištění školního stravování pro 2 žáky školy pro období školního roku 

2018/2019 (8. 10. 2018 – 28. 6. 2019) 
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5. Základní škola Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná, 

příspěvková organizace, IČO: 70958114 

- peněžitý dar ve výši 814 Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.  

Vladislavova 152/4, 140 00 Praha 4, Nusle, IČO: 24231509 na zajištění 

školního stravování pro 1 žáka školy pro období školního roku 2018/2019 

(1. 11. 2018 – 21. 12. 2018) 

 

 

5017/95RM/2018 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací  

ZŠ Zelená Havířov________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s o u h l a s í 

 

s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města Základní škola  

a Mateřská škola Havířov-Životice Zelená, příspěvková organizace,  

IČO: 75027569 

 

poskytovatel dotace:   Ministerstvo školství, mládeže  

a tělovýchovy ČR 

název programu:                                 IS – Plavání – Finanční podpora projektu 

                                                            Plav-02-0399/2018  

název projektu:     Vodníci 18 

požadovaná výše dotace:   12 540 Kč 

spolufinancování:  bez spoluúčasti v plné výši hrazeno 

poskytovatelem  

 

 

5018/95RM/2018 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací  

ZŠ Školní Havířov________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s o u h l a s í 

 

s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města Základní škola 

Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková organizace, IČO: 

70958149 

 

poskytovatel dotace:   Fond dalšího vzdělávání,  

Na Maninách 876/7, 170 00 Praha 7 

název programu:                                 Operační program Zaměstnanost,  

      Evropský sociální fond  

název projektu:     „Vzdělávání praxí pro zvýšení  

      zaměstnatelnosti“, registrační  

č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_123/0002761 

požadovaná výše dotace:   100 000 Kč 

spolufinancování:  bez spoluúčasti v plné výši hrazeno 

poskytovatelem  
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5019/95RM/2018 - Jmenování členů školské rady základních škol, kde zřizovatelem  

je statutární město Havířov________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

ukončení výkonu funkce člena školské rady z důvodu uplynutí funkčního 

období: 

 

pana Miroslava Kronenberga při základní škole, jejíž činnost vykonává 

Základní škola Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková 

organizace ke dni 12. 11. 2018 

 

paní Karly Hakenové při základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola 

Havířov- Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková organizace  

ke dni 12. 11. 2018 

 

j m e n u j e 

 

paní Janinu Źelinskou, bytem …………………………... členem školské rady 

při základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola  

Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace  

ke dni 13. 11. 2018 

 

pana Petra Walu, bytem …………………………... členem školské rady při 

základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola Havířov-Šumbark  

Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková organizace ke dni 13. 11. 2018 

 

p o v ě ř u j e 

 

primátorku 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  

3. zaslat písemné oznámení o ukončení funkce člena školské rady a poděkování 

za výkon ve funkci člena školské rady panu Kronenbergovi a paní Hakenové 

   

          Z: vedoucí OŠK 

                                                                                                     T: 13.11.2018 
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5020/95RM/2018 - Povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí a žáků v odděleních školních 

družin základních škol, jejichž zřizovatelem je statutární město Havířov, 

a to od školního roku 2018/2019_____________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

p o v o l u j e 

 

výjimku z nejvyššího počtu dětí a žáků stanoveného prováděcím právním 

předpisem do počtu 4 dětí a žáků v odděleních školních družin základních škol, 

jejichž zřizovatelem je statutární město Havířov, a to od školního roku 

2018/2019 za předpokladu, že toto zvýšení počtu nebude na újmu kvalitě 

zájmového vzdělávání ve školní družině a budou splněny podmínky 

bezpečnosti a ochrany zdraví  

 

u k l á d á 

 

1. odboru školství a kultury zaslat oznámení o povolení výjimky z nejvyššího  

počtu dětí a žáků v odděleních školních družin základním školám, jejichž 

zřizovatelem je statutární město Havířov 

                                                                                                            Z: vedoucí OŠK  

    T: říjen 2018 

 

2. ředitelům základních škol, jejichž zřizovatelem je statutární město Havířov,  

povinnost při využití výjimky – zvýšení počtu dětí a žáků v odděleních 

školních družin – zaslat neprodleně odboru školství a kultury oznámení o 

využívání této možnosti 

                      Z: ředitelé ZŠ  

 

 
5021/95RM/2018 - Jmenování členů konkurzní komise pro konkurzní řízení na vedoucí  

pracovní místo ředitele MŠ Lípová Havířov___________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
j m e n u j e 
 
konkurzní komisi pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele 
Mateřské školy Havířov-Město Lípová 15, IČO: 65890701 ve složení: 
 
Předseda:    
Primátorka/primátor města   zástupce zřizovatele  

 
Další členové:  
PhDr. Pavel Hamza   vedoucí odboru školství a kultury,  

zástupce zřizovatele 
Ing. Pavlína Kadrnková  zástupce Krajského úřadu 

Moravskoslezského kraje 
Bc. Miroslava Turecká   odborník v oblasti státní správy 
Bc. Marie Němcová   pedagogický pracovník MŠ Lipová  
      Havířov 
Mgr. Jiřina Budíková    školní inspektorka České školní inspekce  
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p o v ě ř u j e 
 
podpisem jmenovacích dekretů členů konkurzní komise primátorku/primátora 
města 
u k l á d á 
 
učinit úkony k zahájení činnosti konkurzní komise v souvislosti s obsazením 
vedoucího pracovního místa ředitele Mateřské školy Havířov-Město Lípová 15, 
IČO: 65890701 bezodkladně po jejím jmenování 

 
         Z: vedoucí OŠK 

          T: říjen 2018   
 

 
5022/95RM/2018 - Vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele  

ZŠ Kapitána Jasioka Havířov a informace o zástupci statutárního  
orgánu ZŠ Kapitána Jasioka Havířov________________________________  
 
Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
1. rezignaci paní Mgr. Petry Židkové na vedoucí pracovní místo ředitelky  

Základní školy Kapitána Jasioka Havířov – Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 
okres Karviná, IČO: 61988600 ke dni 30. 10. 2018 dle přílohy č. 1 

 
2. že do doby jmenování nového ředitele bude na základě pověření ze dne  

1. 9. 2013, vykonávat funkci statutárního orgánu statutární zástupce ředitelky 
Základní školy Kapitána Jasioka Havířov – Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 
okres Karviná, IČO: 61988600, paní Mgr. Růžena Bajerová dle přílohy č. 2 

 
s c h v a l u j e 
 
1. vyhlášení konkurzního řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní  

školy Kapitána Jasioka Havířov – Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57  
okres Karviná, IČO: 61988600 

 
2. znění Veřejného oznámení o konání konkurzního řízení dle přílohy č. 3 
 
u k l á d á 
 
1. zveřejnit znění Veřejného oznámení o konání konkurzního řízení na úřední 

desce 
 
2. požádat dle § 2 odst. 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního  

řízení a konkurzních komisí o podání návrhů na jmenování členů konkurzní 
komise tyto subjekty: 
a) zřizovatele příslušné školy nebo školského zařízení 
b) ředitele Krajského úřadu Moravskoslezského kraje 
c) ředitele právnické osoby jiné školy nebo školského zařízení podobného  

druhu a typu příslušné školy nebo školského zařízen 
d) ředitele právnické osoby vykonávající činnost příslušné školy  

nebo školského zařízení 
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e) ředitelku České školní inspekce 
f) předsedu školské rady při ZŠ Kapitána Jasioka Havířov  

 
Z: vedoucí OŠK 

         T: říjen 2018 
 

 
5023/95RM/2018 - Návrh na úpravu platu – stanovení osobního příplatku řediteli  

ZŠ 1. máje Havířov a ZŠ Jarošova Havířov___________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
s t a n o v í 
 
osobní příplatek řediteli příspěvkové organizace dle přílohy č. 1, a to: 
1. Mgr. Michaele Drozdové, Ph.D. od 1. 11. 2018 

Základní škola Havířov-Město 1. máje 10a okres Karviná, příspěvková 
organizace, IČO: 70958122  

2. Mgr. Přemyslu Čapandovi od 1. 11. 2018 
Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, 
příspěvková organizace, IČO: 70958165 

Z: vedoucí OŠK 
          T: říjen 2018 

 

 

5024/95RM/2018 - Kronika statutárního města Havířova_______________________________  
 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

text Kroniky statutárního města Havířova za rok 2017 dle přílohy č. 1 

 

 

5025/95RM/2018 - Žádost o poskytnutí bezplatného pronájmu - výstava Volba povolání_____ 

        

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

žádost Úřadu práce ČR - Kontaktního pracoviště Karviná, IČO: 72496991,  

o bezplatný pronájem prostor Společenského domu na ul. Dlouhá tř. 471/19, 

Havířov-Město, pro konání prezentační výstavy „Volba povolání“ dle přílohy  

č. 1 

 

s c h v a l u j e  

 

výpůjčku prostor Společenského domu, Úřadu práce ČR, Kontaktnímu 

pracovišti Karviná, IČO: 72496991, pro pořádání prezentační výstavy „Volba 

povolání“ dne 13. 11. 2018 s tím, že náklady související s užíváním 

vypůjčených prostor budou hrazeny z rozpočtu organizačního odboru - OJ 6 
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5026/95RM/2018 - Celostátní veřejná sbírka na Obec Prameny__________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě  d o m í   

 

žádost Sdružení místních samospráv České republiky, IČO 75130165,  

o finanční dar do celostátní veřejné sbírky za účelem pomoci Obci Prameny  

dle přílohy č. 1 

 

n e s c h v a l u j e  

 

poskytnutí finančního daru z rozpočtu statutárního města Havířova na rok 2018, 

výdajové části OJ 10 - Ostatní dotace a dary, na podporu veřejné sbírky 

pořádané Sdružením místních samospráv České republiky, IČO 75130165, číslo 

bankovního účtu 226590568/0600, č. j. KUZL 60663/2018, za účelem pomoci 

Obci Prameny, IČO 00572799 

 

p o v ě  ř  u j e  

 

vedoucího odboru školství a kultury oznámit žadateli rozhodnutí Rady města 

Havířova  

          Z: vedoucí OŠK 

          T: 11/2018 

 

      

5027/95RM/2018 - Sdělení insolvenčního správce, nabídka ke koupi projektu na výstavbu  

polyfunkčního domu „ATRIUM HAVÍŘOV“_________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

sdělení insolvenčního správce, nabídku ke koupi projektu na výstavbu 

polyfunkčního domu „ATRIUM HAVÍŘOV“  dle přílohy č.1 

 

s c h v a l u j e  

 

odpověď dle přílohy č. 4 

 

p o v ě ř u j e  

 

vedoucího odboru územního rozvoje podpisem odpovědi dle přílohy č. 4 

         

          Z: vedoucí OÚR 

          T: ihned 
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5028/95RM/2018 - „Snižování spotřeby energie ZŠ Pujmanové, Havířov – Šumbark“ (číslo 

stavby 14040) – uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 310/OÚR/18___ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e   
 

1. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 310/OÚR/18 dle Článku III a přílohy  

č. 1 této SoD o dodatečné stavební práce za cenu 1 025 809,47 Kč bez DPH 

(1 241 229,46 Kč včetně DPH) v rozsahu přílohy   

 

2. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 310/OÚR/18 dle Článku III a přílohy 

č. 1 této SoD stavebních prací za cenu -933 466,00 Kč bez DPH  

(-1 129 493,86 Kč včetně DPH) v rozsahu přílohy   

 

3. změny položkového rozpočtu ke Smlouvě o dílo č. 310/OÚR/18 související  

s bodem 1 až 2 tohoto usnesení  

 

4. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 310/OÚR/18 na provedení stavby  

„Snižování spotřeby energie ZŠ Pujmanové, Havířov – Šumbark“ v rozsahu 

bodu 1 až 3 tohoto usnesení se „Společností THE+STA pro revitalizaci  

ZŠ M. Pujmanové, Havířov - Šumbark“ (sestávající z členů THERM spol. 

s r.o., IČO: 42766991 a STASEKO PLUS s.r.o., IČO: 25853473)  

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem Dodatku č. 1  

ke Smlouvě o dílo č. 310/OÚR/18 ze dne 23.4.2018 

 

u k l á d á 

 

předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 310/OÚR/18  

ze dne 23.4.2018                

               Z: vedoucí OÚR 

                T: 10/2018  

 

  

5029/95RM/2018 - „Cyklostezka Havířov – Žermanická přehrada a cyklostezka Havířov  

– Těrlická přehrada“ část 1) Cyklostezka Žermanická přehrada 

(stavba č. 4002) – uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 418/OÚR/18_ 

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

1. rozšíření  předmětu Smlouvy o dílo č. 418/OÚR/2018 dle Článku III  

a Přílohy č. 1 této SoD o dodatečné stavební práce za cenu 22 249,80 Kč  

bez DPH (26 922,26 Kč včetně DPH) v rozsahu Přílohy č. 1 

2. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 418/OÚR/2018 dle Článku III  

a Přílohy č. 1 této SoD stavební práce za cenu -160 355,94 Kč bez DPH  

(-194 030,69 Kč včetně DPH) v rozsahu Přílohy č. 1 
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3. změny položkového rozpočtu ke Smlouvě o dílo č. 418/OÚR/2018  

související s bodem 1 a 2 tohoto usnesení  

4. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 418/OÚR/2018 na provedení  

stavby „Cyklostezka Havířov – Žermanická přehrada a cyklostezka Havířov 

– Těrlická přehrada“ část 1) Cyklostezka Žermanická přehrada v rozsahu 

bodu 1 až 3 tohoto usnesení se společností SWIETELSKY stavební s.r.o., 

odštěpný závod Dopravní stavby Morava, Jahodová 60, 620 00 Brno,  

IČ: 48035599  

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem Dodatku č. 1  

ke Smlouvě o dílo č. 418/OÚR/2018 ze dne 6. 6. 2018 

 

u k l á d á 

 

předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 418/OÚR/2018  

ze dne 6. 6. 2018 

 Z: vedoucí OÚR 

 T: 10/2018 

 

  

5030/95RM/2018 - „Cyklostezka Havířov – Žermanická přehrada a cyklostezka Havířov  

– Těrlická přehrada“ část 2) Cyklostezka Těrlická přehrada 

(stavba č. 5004) – uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 419/OÚR/18_ 

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

1. rozšíření  předmětu Smlouvy o dílo č. 419/OÚR/2018 dle Článku III  

a Přílohy č. 1 této SoD o dodatečné stavební práce za cenu 285.291,08 Kč 

bez DPH (345.202,21 Kč včetně DPH) v rozsahu přílohy č. 1 

 

2. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 419/OÚR/2018 dle Článku III  

a Přílohy č. 1 této SoD stavební práce za cenu -302.143,67 Kč bez DPH  

(-365.593,84 Kč včetně DPH) v rozsahu přílohy č. 2 

 

3. změnu položkového rozpočtu ke Smlouvě o dílo č. 419/OÚR/2018  

související s bodem 1 a 2 tohoto usnesení  

 

4. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 419/OÚR/2018 na provedení  

stavby „Cyklostezka Havířov – Žermanická přehrada a cyklostezka Havířov 

– Těrlická přehrada“ část 2) Cyklostezka Těrlická přehrada v rozsahu bodu  

1 až 3 tohoto usnesení se společností SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný 

závod Dopravní stavby Morava, Jahodová 60, 620 00 Brno, IČ: 48035599  

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstkyní/náměstka pro hospodářský rozvoj podpisem Dodatku č. 1  

ke Smlouvě o dílo č. 419/OÚR/2018 ze dne 6. 6. 2018 
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u k l á d á 

 

předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 419/OÚR/2018  

ze dne 6. 6. 2018  

 Z: vedoucí OÚR 

 T: 10/2018 

 

  

5031/95RM/2018 - „Domov seniorů Havířov, středisko Luna - EPS a CCTV“ (stavba č. 18037)  

– zahájení 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 na stavební  

práce „Domov seniorů Havířov, středisko Luna - EPS a CCTV“  

(stavba č. 18037) 

 

2. následné veřejné zakázky (opce):   ne  

rozdělení veřejné zakázky na části:   ne 

 

3. dílčí plnění (fakturace):    ano (měsíční) 

poskytnutí zálohy:     ne 

čerpání dotace:     ne 

přenesená daňová povinnost:    ne 

 

4. varianty nabídky:     ne 

 

5. dobu realizace veřejné zakázky: 

termín zahájení:     leden 2019  

(předání staveniště) 

termín dokončení:   nejpozději do 120 

kalendářních dnů  

ode dne předání staveniště  

 

6. hodnotící kritérium: nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH  

(váha 100%) 

 

7. základní způsobilost: 

- v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání  

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů - čestné prohlášení ne 

starší 3 měsíce přede dnem podání nabídky 

 

8. profesní způsobilost: 

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud je v nich  

zapsán, ne starší 3 měsíce přede dnem podání nabídky 

- doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné  

zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, a to 

konkrétně živnostenským oprávněním na provádění staveb, jejich změn a 

odstraňování a montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 
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9. ekonomickou kvalifikaci: 

- čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou  

zakázku 

 

10. technickou kvalifikaci:  

- seznam osob (realizační tým), které se budou podílet na plnění veřejné 

zakázky, v  tomto složení: 

a) osoba zajišťující odbornou způsobilost   

b) osoba na pozici požární signalizace zařízení  

c) osoba na pozici slaboproudaře zařízení  

(funkce členů týmu lze plnit kumulativně, tj. jedna osoba může zastávat 

několik pozic, tato osoba však musí splňovat níže uvedenou odbornou 

kvalifikaci požadovanou pro danou funkci) 

- odborná kvalifikace osob (realizačního týmu) v  tomto rozsahu: 

a) osoba zajišťující odbornou způsobilost - osvědčení o autorizaci podle  

zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a 

o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 

výstavbě, ve znění pozdějších předpisu, pro obor technika prostředí 

staveb, specializace elektrotechnická zařízení  

b) osoba na pozici požární signalizace zařízení - min. 3 roky praxe v oboru  

a zkušenost s alespoň 2 zakázkami, přičemž předmětné každé byla 

dodávka a instalace s EPS pro zajištění požární bezpečnosti – bezdrátová 

technologie s adresným systémem EPS 

c) osoba na pozici slaboproudaře zařízení - min. 3 roky praxe v oboru a  

zkušenost s alespoň 2 zakázkami, přičemž předmětné každé byla 

dodávka a instalace kamerového systému 

- seznam stavebních prací jako předmět veřejné zakázky poskytnutých  

za posledních 5 let před dnem podání nabídky včetně osvědčení 

objednavatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších 

stavebních prací v seznamu uvedených, přičemž dodavatel splní danou 

kvalifikaci, pokud prokáže poskytnutí: 

a) min. 2 zakázek, přičemž předmětem každé byla dodávka a instalace  

s EPS pro zajištění požární bezpečnosti – bezdrátová technologie 

s adresným systémem EPS v minimální hodnotě 500.000,00 Kč bez 

DPH / tyto stavební práce na 1 zakázce 

b) min. 2 zakázek, přičemž předmětem každé byla dodávka a instalace 

kamerového systému v minimální hodnotě 500.000,00 Kč bez DPH / 

tyto stavební práce na 1 zakázce 

(poskytnutí zakázek  dle písm. a) až b) je možno prokázat i společně stejnou 

zakázkou)  

 

11. další podmínky: 

- složení peněžité kauce v hodnotě 50.000,00 Kč za účelem zajištění splnění  

povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení 

- předložení před podpisem smlouvy pojistné smlouvy nebo pojistného ¨ 

certifikátu o pojištění odpovědnosti za škodu s pojistným plněním 

v minimální výši 2.000.000,00 Kč  

- záruka 60 měsíců 
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12. způsob realizace zadávacího řízení: 

- listinnou formou  

 

13. složení hodnotící komise dle Přílohy č. 1 

 

 

14. odeslání výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace dodavatelům 

uvedeným v Příloze č. 2 

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstkyni/náměstka pro hospodářský rozvoj, podpisem dokumentů 

souvisejících se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého rozsahu 

„Domov seniorů Havířov, středisko Luna - EPS a CCTV“  

 

u k l á d á  

 

předložit k podpisu výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou 

zakázku malého rozsahu „Domov seniorů Havířov, středisko Luna - EPS a 

CCTV“  

   Z: vedoucí OÚR 

   T: 11/2018 

 

  

5032/95RM/2018 - VZ/270/OÚR/18 – „Parkoviště u kostela sv. Anny, Havířov - Město“ (číslo  

stavby 17018)  – uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 533/OÚR/18___ 

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

1. rozšíření  předmětu Smlouvy o dílo č. 533/OÚR/2018 dle Článku III  

a Přílohy č. 1 této SoD o dodatečné stavební práce za cenu 288.373,77 Kč 

bez DPH (348.932,26 Kč včetně DPH) v rozsahu přílohy 

 

2. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 533/OÚR/2018 dle Článku III  

a Přílohy č. 1 této SoD stavební práce za cenu -203.889,65 Kč bez DPH  

(-246.706,48 Kč včetně DPH) v rozsahu přílohy 

 

3. změnu položkového rozpočtu ke Smlouvě o dílo č. 533/OÚR/2018  

související s bodem 1 a 2 tohoto usnesení  

 

4. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 533/OÚR/2018 na provedení 

stavby „Parkoviště u kostela sv. Anny, Havířov - Město“ v rozsahu bodu  

1 až 3 tohoto usnesení se společností EUROVIA CS, a.s. Národní 138/10, 

110 00 Praha 1, IČ: 452 74 924 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka pro hospodářský rozvoj podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

č. 533/OÚR/2018 ze dne 25. 7. 2018 
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u k l á d á 

 

předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 533/OÚR/2018  

ze dne 25. 7. 2018  

  Z: vedoucí OÚR 

  T: 10/2018 

 

 

5033/95RM/2018 - „Cyklostezka Havířov – Těrlická přehrada – úsek 17. listopadu  

– lesopark“ (stavba číslo 5004) – uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě  

o dílo č. 398/OSRM/2017___________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e   
 

1. rozšíření předmětu Smlouvy o dílo č. 398/OSRM/2017 dle Článku III  

a Přílohy č. 1 této SoD o dodatečné stavební práce za cenu 380.338,92 Kč 

bez DPH (460.210,09 Kč včetně DPH) v rozsahu Přílohy č. 1 

 

2. vypuštění z předmětu Smlouvy o dílo č. 398/OSRM/2017 dle Článku III  

a Přílohy č. 1 této SoD stavebních prací za cenu -516.576,43 Kč bez DPH  

(-625.057,48 Kč včetně DPH) v rozsahu Přílohy č. 1 

 

3. změny položkového rozpočtu ke Smlouvě o dílo č. 398/OSRM/2017  

související s bodem 1 a 2 tohoto usnesení  

 

4. uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 398/OSRM/2017 na provedení 

stavby „Cyklostezka Havířov – Těrlická přehrada – úsek 17. listopadu – 

lesopark“ v rozsahu bodu 1 až 3 tohoto usnesení se „Společností Havířov – 

cyklostezka“, SILNICE.CZ s.r.o.+ Monstavby Morava s.r.o., se sídlem 

Červený dvůr 918/7, Pod Cvilínem, 794 01  Krnov, IČO: 26792711. 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem Dodatku č. 3  

ke Smlouvě o dílo č. 398/OSRM/2017 ze dne 05.06.2017 

 

u k l á d á 

 

předložit k podpisu Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 398/OSRM/2017  

ze dne 05.06.2017 

Z: vedoucí OÚR 

T: 10/2018 
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5034/95RM/2018 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací  

ZŠ Zelená Havířov________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s o u h l a s í 

 

s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města Základní škola  

a Mateřská škola Havířov-Životice Zelená, příspěvková organizace,  

IČO: 75027569 

 

poskytovatel dotace:   Ministerstvo školství, mládeže  

a tělovýchovy ČR 

název operačního programu:   Operační program Výzkum, vývoj  

a vzdělávání Výzva č. 02_18_063  

pro Šablony II – MRR v prioritní ose 3  

název projektu:     „Společně to zvládneme II“ 

požadovaná výše dotace:   1 038 814,- Kč 

spolufinancování:    bez spoluúčasti v plné výši hrazeno  

      poskytovatelem dotace 

 

  

5035/95RM/2018 - Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací  

ZŠ Gorkého Havířov______________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s o u h l a s í 

 

s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města Základní školou 

Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná, IČO: 62331221 

 

poskytovatel dotace:       Ministerstvo školství, mládeže  

a tělovýchovy ČR 

název operačního programu:     Operační program Výzkum, vývoj  

a vzdělávání Výzva č. 02_18_063 pro 

Šablony II – MRR v prioritní ose 3 

název projektu:        Šance pro všechny 

požadovaná výše dotace:      1 405 000,- Kč 

spolufinancování:       bez spoluúčasti v plné výši hrazeno  

      poskytovatelem dotace 
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5036/95RM/2018 - Zahraniční pracovní cesta ředitelky ZŠ Moravská Havířov______________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
zahraniční pracovní cestu ředitelky Mgr. Elišky Tomíčkové, Základní škola 
Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace 
(IČO: 70958131) ve dnech 8. 10. – 11. 10. 2018 do Portugalska, za účelem 
školního vzdělávání, prohlubování vědomostí v oblasti zeměpisu a komunikace 
v anglickém jazyce v rámci projektu Erasmus 

 

  
5037/95RM/2018 - Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně  

– MŠ Lípová Havířov_____________________________________________ 
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
 
žádost příspěvkové organizace města Mateřské školy Havířov-Město Lípová 15  
(IČO: 65890701) o odpuštění sankce a zprávu o přijatých opatřeních 
k výsledkům veřejnosprávní kontroly 
 
s c h v a l u j e 
 
příspěvkové organizaci města Mateřské škole Havířov-Město Lípová 15  
(IČO: 65890701) prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně uložené 
Radou města Havířova usnesením č. 4867/93 RM/2018 ze dne 29. 8. 2018  
ve výši 62 850,26 Kč 

 

 
5038/95RM/2018 - Předžalobní výzva________________________________________________     
 

Rada města Havířova 
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
předžalobní výzvu pana Jiřího Hečka, ………………………. o odškodnění 
nemajetkové újmy na zdraví, náhradu škody za ušlý výdělek, náhradu škody 
spočívající v poplatcích, jízdném, ceně znaleckého posudku, ubytování psa 
v době hospitalizace aj. dle přílohy č. 7 
 
 s c h v a l u j e  
 
odpověď dle přílohy č. 7 
 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem odpovědi dle  
přílohy č. 7 
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5039/95RM/2018 - Plán zimní údržby místních komunikací na období od  1.11.2018  

do 31.3.2019_____________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e          

 

1. Plán zimní údržby místních komunikací na období 1.11.2018  

do 31.3.2019 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 

 

  

5040/95RM/2018 - Žádost o posunutí termínu realizace stavby a navýšení nákladů  

na provedení díla – „Plošná oprava povrchu vozovek v Havířově“________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

žádost společnosti ALPINE Bau CZ a.s., Jiráskova 613/13,  

757 01 Valašské Meziříčí, IČ 02604795, o posunutí termínu realizace stavby 

s názvem „Plošná oprava povrchu vozovek v Havířově“ - dle přílohy č. 1  

a rozpočet na dodatečné stavební práce - dle přílohy č. 2 

 

n e s c h v a l u j e  

 

vícenáklady na provedení asfaltové zálivky uvedené v příloze č. 2     

 

s c h v a l u j e  

 

1. změnu termínu zhotoveného díla na 18. 9. 2018 – dle přílohy č. 1 

2. odpověď dle přílohy č. 3 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem odpovědi  

dle přílohy č. 3 
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5041/95RM/2018 - Smlouva o nájmu žulových schránek v nových kolumbáriích v rozšířené  
části hřbitova Havířov-Šumbark____________________________________  

 
Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  
 
uzavírání smluv o nájmu žulových schránek v nových kolumbáriích v rozšířené 
části hřbitova Havířov-Šumbark, uzavřených ve smyslu § 25 zákona  
č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a změně některých zákonů v platném znění  
a násl. zák. č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, mezi 
statutárním městem Havířovem, prostřednictvím společnosti pověřené k jednání 
na základě mandátní smlouvy a to Technickými službami Havířov a.s.,  
IČO: 25375601, Karvinská 66/1461, 736 01 Havířov–Město a nájemcem 
žulové schránky v novém kolumbáriu ve výši 1 400,00 Kč/1 schránka/10 let 
ode dne uzavření nájemní smlouvy a pro následné desetiletí bude zachována 
běžná cena za pronájem schránky v kolumbáriích ve výši 400,00 Kč/1 
schránka/10 let  
 

s v ě ř u j e 
 
v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
přepisů, ekonomickému odboru MMH s účinností od 4. 10. 2018 rozhodování  
o uzavírání smluv o nájmu žulových schránek v nových kolumbáriích 
v rozšířené části hřbitova  Havířov-Šumbark  
 

u k l á d á 
 
vedoucímu organizačního odboru předložit primátorce města pověření pro 
vedoucí ekonomického odboru MMH k podepisování smluv o nájmu žulových 
schránek v nových kolumbáriích v rozšířené části hřbitova Havířov-Šumbark 

 

                                                                                                 Z: vedoucí ORG 

                                                                                                 T: 4.10.2018 
 

             

5042/95RM/2018 - Plán obnovy veřejného osvětlení pro období roku 2019_________________ 

 
Rada města Havířova 

 
s c h v a l u j e 
 
plán obnovy veřejného osvětlení pro období  roku 2019 ve znění dle přílohy 
 

u k l á d á  

 
předat schválený Plán obnovy veřejného osvětlení pro období roku 2019 
společnosti Technické služby Havířov a.s. 

           
Z: vedoucí OKS 

          T: 10/2018 
 

 



 
 

USNESENÍ 

z 95. schůze Rady města Havířova 

konané dne 03.10.2018 

48 

5043/95RM/2018 - Smlouva o výpůjčce a následném darování 15 kusů kontejnerů  

na textil a oděvy__________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

o d k l á d á 

 
rozhodnutí o uzavření Smlouvy o výpůjčce a následném darování  
15 ks kontejnerů společnosti ADRA, o.p.s. 

 

 

5044/95RM/2018 - Úprava platebních podmínek za umístění kontejnerů na textil___________  

 

Rada města Havířova 

 

o d k l á d á  

 

rozhodnutí o úpravě platebních podmínek za umístění kontejnerů na textil 

 

 

5045/95RM/2018 - Pořadí naléhavosti žadatelů o byty v Domech s pečovatelskou službou  

v majetku statutárního města Havířova od 01.11.2018 do 30.04.2019  

a doplnění Pořadníku žadatelů o byty zvláštního určení  - bezbariérové  

byty pro rok 2018________________________________________________ 

 

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 01.11.2018 do 30.04.2019 dle 

přílohy č. 1 a č. 2 

 

2. Doplnění Pořadníku žadatelů o byty zvláštního určení - bezbariérové byty 

pro rok 2018 dle přílohy č. 3 

 

 

5046/95RM/2018 - Udělení souhlasu s podáním žádostí o dotace příspěvkovou organizací  
Městská knihovna Havířov_________________________________________   
 
Rada města Havířova  
 
s o u h l a s í 
 
s podáním žádostí o dotace příspěvkovou organizací Městská knihovna 
Havířov, IČO: 00601250, se sídlem Svornosti 86/2, budova G,  
Havířov – Město: 
 
 
 
 
 



 
 

USNESENÍ 

z 95. schůze Rady města Havířova 

konané dne 03.10.2018 

49 

1. Poskytovatel dotace: Nadace Landek Ostrava  
Název dotačního programu:  Nadační program 2019          
Název projektu:   Důl Dukla v proměnách času    
Celkové náklady na projekt:  23 000  Kč 
Požadovaná výše dotace:  10 000  Kč    
Spolufinancování:   13 000  Kč   z finančních prostředků  
   Městské knihovny Havířov 

 
2. Poskytovatel dotace: Nadační fond Vítkovice steel 

Název projektu:   Stolečku, prostři se!   
Celkové náklady na projekt:  40 000  Kč 
Požadovaná výše dotace:  31 000  Kč    
Spolufinancování:     9 000  Kč   z finančních prostředků  
     Městské knihovny Havířov 

 
3. Poskytovatel dotace: Moravskoslezský kraj 

Název dotačního programu:  Regionální funkce knihoven 
Název projektu:   Zabezpečení výkonu regionálních  
     funkcí knihoven na rok 2019 
Celkové náklady na projekt:  1 050 000 Kč 
Požadovaná výše dotace:  1 050 000 Kč 
Spolufinancování  :                  0 Kč        bez spoluúčasti v plné výši 

     poskytovatelem dotace                                
 
4. Poskytovatel dotace: Moravskoslezský kraj 

Název dotačního programu:  Podpora aktivit pro využití volného  
     času dětí a mládeže 
Název projektu:   Fotí každý teenager 
Celkové náklady na projekt:  20 000  Kč 
Požadovaná výše dotace:  10 000  Kč    
Spolufinancování:   10 000  Kč   z finančních prostředků  
     Městské knihovny Havířov 

 
5. Poskytovatel dotace: Odbor umění a literatury MK ČR 

Název dotačního programu:  Knihovna 21. století  
Název projektu:   Co se v mládí naučíš …. 
Celkové náklady na projekt:  40 000  Kč 
Požadovaná výše dotace:  20 000  Kč    
Spolufinancování:   20 000  Kč   z finančních prostředků  
     Městské knihovny Havířov 

 

 

5047/95RM/2018 - Souhlas s vyřazením vlastního investičního majetku a s pořízením  

investičního majetku______________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko Havířov, IČO 00317985, 

sídlo: Hlavní 246/31a, Havířov – Město: 
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1. vyřazení vlastního investičního majetku z účetní evidence a fyzicky  

formou ekologické likvidace, a to: 

 

    mixážní stůl Soundcraft GB8 

   inventární číslo:  AR25/1 – mixážní stůl 

    datum pořízení:  1. 10. 2007 

    pořizovací cena:  91 333,25 Kč                                                       

    zůstatková cena:  26 173,00 Kč 

    způsob likvidace:  ekologická likvidace 

 

2. pořízení investičního majetku z Fondu investic, a to: 

                        

                       digitální mixážní pult Yamaha TF1 včetně příslušenství 

                        pořizovací cena:  104 160,00 Kč       

 

 

5048/95RM/2018 - Veřejná soutěž - pronájem části nemovité věci – nebytových prostor  

ve Společenském domě Havířov_____________________________________  

 

Rada města Havířova  

 

s c h v a l u j e  

 

1. Městskému kulturnímu středisku Havířov, IČO 00317985, vyhlášení veřejné  

soutěže na pronájem části nemovité věci – nebytových prostor baru v 1. NP 

vedle sálu a baru ve 2. NP, včetně skladových prostor o celkové výměře 

158,32 m² v objektu Společenského domu Dlouhá třída 19 v Havířově-Městě 

dle důvodové zprávy 

 

2. jmenování členů hodnotící komise včetně náhradníků: 

člen:  Bc. Alena Zedníková   náhradník:   Ing. Pavel Rapant, MBA 

Ing. Ondřej Baránek     Iveta Kočí Palkovská  

Mgr. Yvona Dlábková                                   Mgr. Jiří Pasz            

                                                                                         

p o v ě ř u j e 

 

ředitelku Městského kulturního střediska Havířov vyhlášením veřejné soutěže. 

         

Z: ředitelka MKS 

T: listopad 2018 
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5049/95RM/2018 - Tisk Radničních listů - souhlas s podmínkami zadávacího řízení,  

složením komise a okruhem dodavatelů na podlimitní veřejnou zakázku__  

 

Rada města Havířova 

 

s o u h l a s í  

 

s níže uvedenými podmínkami zadávacího řízení, složením komise a okruhem 

dodavatelů na podlimitní veřejnou zakázku na služby „Tisk Radničních listů“ 

příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Havířov 

 

1. rozdělení předmětu plnění zakázky      ne 

následné zakázky (opce):                          ne 

 

2. dílčí plnění (fakturace)   ano (měsíční) 

poskytnutí zálohy:    ne 

čerpání dotace:    ne 

přenesená daňová povinnost   ne 

 

3. druh zadávacího řízení:   zjednodušené podlimitní řízení 

 

4. varianty nabídky:    ne 

 

5. dobu realizace veřejné zakázky:   

    předpokládané zahájení:   leden 2019 

    termín dokončení:                smlouva na dobu neurčitou 

 

6. hodnotící kritérium:                        

nabídková cena v Kč bez DPH        váha 80% 

termín dodání ve dnech (maximálně však 5 dnů)                 váha 5% 

kvalita vzorku tiskoviny     váha 15%  

(kvalita papíru a kvalita barvy v poměru 50/50) 

 

7. základní způsobilost:  

- v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání  

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)  

- doklady dle ust. § 75 zákona 

 

8. profesní způsobilost:  

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní  

předpis zápis do takové evidence vyžaduje 

- doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné  

zakázky, a to „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona“ 

 

9. ekonomická kvalifikace: 

- čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou  

zakázku 
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10. technická kvalifikace: 

- seznam minimálně 3 významných služeb obdobného charakteru jako  

předmět veřejné zakázky, tj. archový ofsetový tisk periodika (minimálně 

měsíčníku) v rozsahu minimálně 20000 kusů jedno vydání nepřetržitě po 

dobu minimálně 12 měsíců pro jednoho objednatele, poskytnutých 

dodavatelem v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení 

 

11. další podmínky:      

- předložení pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu o pojištění  

odpovědnosti za škodu s pojistným plněním v minimální výši 1 milión Kč 

před podpisem smlouvy dle ust. § 104 odst. 1 písm. e) zákona 

- záruka 12 měsíců 

- dodavatel nebude moci využít poddodavatele v části pravidelného  

zpracování a tisku periodika  

- specifikace předmětu veřejné zakázky dle Přílohy č. 3 

- možnost procentuálního zvýšení smluvní ceny, které bude odpovídat  

navyšování minimální mzdy v důsledku změny zákona o minimální mzdě 

 

12. způsob realizace zadávacího řízení:   

- předložení vzorku tiskoviny pro hodnocení nabídek v listinné podobě 

- elektronická komunikace v souladu s ust. § 211 zákona 

 

13. složení komise dle Přílohy č. 1 

 

14. odeslání výzvy k podání nabídky dodavatelům uvedeným v Příloze č. 2 

 

 

5050/95RM/2018 - Žádost o poskytnutí snížení 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., IČO 26840341 od 1. 1. 2019, dle důvodové zprávy  

 

u k l á d á 

 

ředitelce MKS Havířov uzavřít Dodatek ke Smlouvě o nájmu nebytových 

prostor se sníženými nájmy za části nemovité věci – provoz Kinokavárny, 

Kinobaru a Klubu v Kině Centrum s účinností od 1. 1. 2019,  

dle důvodové zprávy.         

Z: ředitelka MKS 

T: prosinec 2018 
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5051/95RM/2018 - Souhlas zřizovatele s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí  

dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje a přijetím navýšení účelové 

dotace určené pro financování sociálních služeb poskytovaných Domovem 

seniorů Havířov v roce 2018________________________________________ 

 

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, uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě 

o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje a přijetí navýšení 

účelové neinvestiční dotace o částku 312.000 Kč 

 

p o v ě ř u j e 

 

ředitele organizace MUDr. Milana Dlábka podpisem smlouvy o poskytnutí 

dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje  

                    Z: ředitel DsH, p.o. 

          T: listopad 2018 

 

 

5052/95RM/2018 - Souhlas zřizovatele s vyřazením a likvidací neupotřebitelného  

(nepoužitelného) investičního majetku Domova seniorů Havířov, 

příspěvkové organizace____________________________________________ 

 

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 vyřazení a likvidaci 

neupotřebitelného (nepoužitelného) vlastního investičního majetku v celkové 

pořizovací hodnotě 602.773,00 Kč: 

- Myčka nádobí granulová Combi z r. 2011, pořizovací cena 458.458,00 Kč, 

inv. č. DHS11000001 

- Traktor s vybavením z r. 2005, pořizovací cena 144.315,00 Kč, inv.č.  

DHS1000263. 

Z: ředitel DsH  

           T: říjen 2018 
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5053/95RM/2018 - Žádost příspěvkové organizace Domov seniorů Havířov o souhlas  

se snížením příspěvku na provoz a poskytnutím investičního příspěvku___  

 

Rada města Havířova 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

schválit snížení příspěvku na provoz Domovu seniorů Havířov, příspěvkové 

organizaci, Havířov – Město, Jaroslava Seiferta 1530/14 (IČO: 75139243) o 

částku 1.500.000 Kč a poskytnutí investičního příspěvku ve výši 1.500.000 Kč 

uložit ekonomickému odboru zapracovat snížení příspěvku na provoz  

o 1.500.000 Kč a poskytnutí investičního příspěvku ve výši 1.500.000 Kč  

do návrhu úprav rozpočtu na rok 2018 výše uvedené příspěvkové organizaci 

          

Z: ředitel DSH, p. o. 

          T: prosinec 2018 

 

 

5054/95RM/2018 - Souhlas s financováním dočasné ztráty z provozu střediska  

Zámku Havířov__________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov,  

IČO 00306754, se sídlem Těšínská 1296/2a, Havířov-Podlesí, v souladu  

s § 30 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

ve znění pozdějších předpisů, financování dočasné ztráty z provozu střediska 

Zámku Havířov výnosem z doplňkových činností a hlavních činností 

 

 

 

5055/95RM/2018 - Žádost spolku Junák – český skaut, středisko Havířov, z. s., o poskytnutí 

bezplatného pronájmu____________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

žádost spolku Junák – český skaut, středisko Havířov,  z. s., Havířov-Šumbark, 

Boženy Němcové 1207/3a,  IČO: 18055958, o bezplatný pronájem ragbyového 

hřiště u Městské sportovní haly, na ul. Astronautů 2, Havířov-Město, k pořádání 

oslav 50 let skautingu ve dnech 14. – 16.09.2018  dle přílohy č. 1 
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s c h v a l u j e 

 

výpůjčku prostor ragbyového hřiště u Městské sportovní haly, spolku  

Junák – český skaut, středisko Havířov,  z. s., Havířov-Šumbark, Boženy 

Němcové 1207/3a,  IČO: 18055958, k pořádání oslav 50 let skautingu  

ve dnech 14. – 16.09.2018, bez úhrady nákladů souvisejících s užíváním 

vypůjčených prostor 

 

 

5056/95RM/2018 - Udělení souhlasu s přijetím finančního účelového daru z Nadačního  

fondu TEPLO NA DLANI_________________________________________ 

 

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 TEPLO NA DLANI se sídlem: 

Konzumní 298/6A, Šumbark, 736 01 Havířov,  

IČO 06486282, ve výši 150 000,- Kč, jako příspěvek na pořízení automobilu 

s úpravou pro převoz klientů – osob s mentálním nebo kombinovaným 

zdravotním postižením.         

Z: ředitelka SANTÉ 

          T: říjen - listopad 2018 

 

 

5057/95RM/2018 - Souhlas s převodem finančních prostředků z rezervního fondu do fondu  

investic a pořízením investičního majetku – SANTÉ – centrum 

ambulantních a pobytových sociálních služeb_________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci SANTÉ – centru ambulantních a pobytových sociálních 

služeb, Tajovského 1156/1 v Havířově -  Podlesí, IČO: 00847470  

 

1. převod finanční částky ve výši 1 000 000 Kč z rezervního fondu do fondu 

investic  

 

2. pořízení investičního majetku, pořízeného v rámci VZ/2/SANTE/2018  

„Optimalizace IT SANTÉ“ 

    

Z: ředitelka SANTÉ 

          T: do 31. 10. 2018 
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5058/95RM/2018 - Závazek zřizovatele o úhradě oprávněné provozní ztráty pro SANTÉ  

– centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb  

– chráněné bydlení________________________________________________ 

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

 

závazek spoluúčasti města Havířova s účinností od 1. 1. 2019, ve výši 30 % 

oprávněné provozní ztráty na úhradu nákladů spojených s navýšením kapacity 

chráněného bydlení o tři lůžka příspěvkové organizaci SANTÉ – centrum 

ambulantních a pobytových sociálních služeb, Tajovského 1156/1 v Havířově -  

Podlesí, IČO: 00847470       

Z: ředitelka SANTÉ 

 

 

5059/95RM/2018 - Smlouva o poskytnutí Technického zařízení a instalace Systému určeného  

pro zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů___________________             

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

uzavření Smlouvy o bezúplatném poskytnutí Technického zařízení a instalace 

Systému určeného pro zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů (dále 

jen Smlouva) pro zajištění výkonu přenesené působnosti na úseku agendy 

řidičských průkazů, se společností Cendis, s.p., se sídlem nábřeží  

Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČO: 00311391, DIČ: CZ0031391  

dle přílohy    

 

p o v ě ř u j e 

 

primátorku města podpisem Smlouvy se společností Cendis , s.p.  

  

                                                                                               Z: vedoucí OVŽÚ 

                    T: 10.10.2018 

 

      

5060/95RM/2018 - „Dodávka programu VMware vSphere a VMware vCenter“ – zahájení  

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 na dodávky  

„Dodávka programu VMware vSphere a VMware vCenter“   
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2. následné veřejné zakázky (opce):   ne  

    rozdělení veřejné zakázky na části:   ne 

 

3. dílčí plnění (fakturace):   ne  

    poskytnutí zálohy:     ne 

    čerpání dotace:     ne 

    přenesená daňová povinnost:    ne 

 

4. varianty nabídky:     ne 

 

5. dobu realizace veřejné zakázky:   

předpokládané zahájení:   konec října 2018  

   (účinnost smlouvy,  

tj. zveřejnění v registru 

smluv) 

termín dokončení:  do 20 kalendářních dní 

ode dne účinnosti 

smlouvy 

 

6. hodnotící kritérium:                       nejnižší nabídková cena  

        v Kč včetně DPH 

    

7. základní způsobilost:  

- v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání  

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů - čestné prohlášení ne 

starší 3 měsíce přede dnem podání nabídky 

 

8. profesní způsobilost:  

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud je v nich  

zapsán, ne starší 3 měsíce přede dnem podání nabídky 

- doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné 

zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují  

 

9. technickou kvalifikaci:  

- seznam minimálně 3 významných dodávek obdobného charakteru jako  

předmět veřejné zakázky, tj. dodávka programu VMware včetně supportu, 

poskytnutých za poslední 3 roky přede dnem podání nabídky 

 

10. způsob realizace zadávacího řízení:  

- listinnou formou  

 

11. složení hodnotící komise dle Přílohy č. 1 

 

12. odeslání výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace dodavatelům  

uvedeným v Příloze č. 2   

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka/náměstkyni pro ekonomiku a správu majetku, podpisem dokumentů 

souvisejících se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého rozsahu 

„Dodávka programu VMware vSphere a VMware vCenter“ 
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u k l á d á  

 

předložit k podpisu výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou 

zakázku malého rozsahu „Dodávka programu VMware vSphere a VMware 

vCenter“               

          Z: vedoucí ORG 

          T: 10/2018 

 

  

5061/95RM/2018 - VZ/451/ORG/18 – „Zakoupení záruk v roce 2018 na HW pořízený  

z projektů“ – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky________________ 

 

Rada města Havířova 

 

r o z h o d l a  
 

- o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu  

VZ/451/ORG/18 – „Zakoupení záruk v roce 2018 na HW pořízený z projektů“ 

od společnosti:  

Microshop, s.r.o., Pod Marjánkou 4, 169 00 Praha 6, IČO: 26165031  

s nabídkovou cenou 1 989 670,00 Kč bez DPH (2 407 500,00 Kč včetně DPH) 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka/náměstkyni pro ekonomiku a správu majetku, podpisem oznámení o 

výběru nejvhodnější nabídky a smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého 

rozsahu VZ/451/ORG/18 – „Zakoupení záruk v roce 2018 na HW pořízený 

z projektů“ 

 

u k l á d á 

 

předložit k podpisu oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a smlouvu na 

realizaci veřejné zakázky malého rozsahu VZ/451/ORG/18 – „Zakoupení záruk 

v roce 2018 na HW pořízený z projektů“  

Z: vedoucí ORG 

          T: 10/2018 

 

 

5062/95RM/2018 - Komise Rady města Havířova______________________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

1. usnesení Rady města Havířova č. 94/3RM/2014 ze dne 26. 11. 2014,  

podle kterého končí svou činnost prvním dnem voleb  

do Zastupitelstva města Havířova 

Komise pro bezpečnost silničního provozu 

Komise bytová 

Komise energetická 

Komise kulturní a letopisecká 
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Komise pro občanské záležitosti 

Komise protidrogová a prevence kriminality 

Komise pro regionální spolupráci a partnerské vztahy 

Komise rozvojová 

Komise sportovní 

Komise školská 

Komise životního prostředí 

Komise sociální a zdravotní 

 

2. že činnost Občanských komisí Rady města Havířova pro jednotlivé  

části města nekončí dnem voleb do Zastupitelstva města Havířova 

 

z r u š u j e 
 

ke dni voleb do Zastupitelstva města Havířova Komisi pro plánování sociálních 

služeb 
 

  

5063/95RM/2018 - Návrh na mimosoudní vyřešení sporu________________________________ 

 

Rada města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

návrh na mimosoudní vyřešení sporu vedeném Okresním soudem  

v Karviné pod sp. zn. 25 C 80/2018 dle Přílohy č. 1 

 

n e s c h v a l u j e  

 

návrh na mimosoudní vyřešení sporu  

 

 

5064/95RM/2018 - Projekt zefektivnění Městské hromadné dopravy Havířov – prezentace 

návrhu opatření__________________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

  

návrh opatření k zefektivnění MHD Havířov v rozsahu dle dopravně inženýrské 

dokumentace „Projekt zefektivnění městské hromadné dopravy Havířov“ 

zpracovatele  AVP Vladimír Návrat, s.r.o. 

 

u k l á d á 

 

1. Zajistit realizaci opatření k zefektivnění MHD Havířov, v rozsahu  

dle dopravně inženýrské dokumentace „Projekt zefektivnění městské 

hromadné dopravy Havířov“ zpracovatele  AVP Vladimír Návrat, s.r.o. 

          

Z: vedoucí OKS 

          T: 9.12.2018 
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2. V návaznosti na realizaci změn sledovat zajišťování dopravní obsluhy  

linkami MHD Havířov a ve spolupráci se zpracovatelem projektu průběžně 

řešit případná operativní opatření v jízdních řádech linek MHD v rámci 

běžného pracovního postupu. 

          Z: vedoucí OKS 

          T: průběžně  

 

 

5065/95RM/2018 - Mimořádné přidělení obecního bytu - Linda Hustáková________________ 

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
mimořádné přidělení dvoupokojového nebo třípokojového obecního bytu  
se smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města  
pro příslušné období v lokalitě Havířov-Šumbark Lindě Hustákové pod 
podmínkou, že nájemní smlouva bude se jmenovanou uzavřena v souladu  
se Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku 
města Havířova ze dne 27.06.2018      

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ v. r.      Ing. Karel ŠLACHTA v. r. 

primátorka města Havířova      náměstkyně primátorky  

         pro hospodářský rozvoj 



STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV        

Rada města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 

 

 
NAŠE Č. j.:            MMH/98080/2018 

  

VYŘIZUJE:   Vladimíra Mikulášová v. r. 

TEL.: 596 803 218 

FAX: 596 811 143 

E-MAIL: Mikulasova.vladimira@havirov-city.cz 
  

DATUM: 18.10.2018 

 

 

 

 

 

U S N E S E N Í 
z 96. schůze Rady města Havířova 

konané dne 17.10.2018  

 

v zasedací místnosti Rady města Havířova  

na Magistrátu města Havířova 

ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město 

ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE  
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P Ř E H L E D   U S N E S E N Í 
z 96. schůze Rady města Havířova, konané dne 17.10.2018  

 

5066/96RM/2018 - Zvolení ověřovatele 96. schůze RMH, konané dne 17.10.2018 

 

5067/96RM/2018 - Zpráva o ověření zápisu z 95. schůze RMH, konané dne 03.10.2018  
 

5068/96RM/2018 - Schválení pořadu 96. schůze Rady města Havířova, konané dne 17.10.2018 
 

5069/96RM/2018 - Kontrola plnění usnesení pro 96. RMH 

 

5070/96RM/2018 - Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Havířova 

 

5071/96RM/2018 - Prodloužení nájemních smluv k bytům na ul. Tesařská 321/1,  

Havířov-Město  

 

5072/96RM/2018 - Hodnocení činnosti ředitelů a poskytování odměn ředitelům příspěvkových 

organizací za 1. pololetí roku 2018 

 

5073/96RM/2018 - Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě č. 509/OSV/18 - Pořízení automobilu  

pro Sociální služby města Havířova       

 

5074/96RM/2018 - Odměny ředitelům mateřských škol, základních škol, zástupkyni  

statutárního orgánu ZŠ a MŠ Frýdecká a ředitelce ASTERIX – střediska 

volného času  

 

5075/96RM/2018 - Realizace projektu spolku Naše Montessa, z.s. v objektu ZŠ M. Kudeříkové  

 Havířov     

 

5076/96RM/2018 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova  

 

5077/96RM/2018 - Mimořádné přidělení konkrétního obecního bytu - Jaroslava Jaschková  
 

5078/96RM/2018 - Úprava platebních podmínek za umístění kontejnerů na textil  

 

5079/96RM/2018 - Smlouva o výpůjčce 15 kusů kontejnerů na textil a oděvy 
 

5080/96RM/2018 - Žádost příspěvkové organizace o souhlas s pořízením investičního  

majetku do vlastnictví PO    

 

5081/96RM/2018 - Přijetí věcného daru  

 

5082/96RM/2018 - Finanční náhrada 

 

5083/96RM/2018 - Schválení zahraniční pracovní cesty do města Turčianské Teplice  

(Slovensko) 
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U S N E S E N Í 
z 96. schůze Rady města Havířova, konané dne 17.10.2018  

 

5066/96RM/2018 - Zvolení ověřovatele 96. schůze RMH, konané dne 17.10.2018____________ 

 

Rada města Havířova 

 

v o l í 

 

jako ověřovatele zápisu o průběhu 96. schůze Rady města Havířova,  

konané dne 17.10.2018 

       paní Ivetu KOČÍ PALKOVSKOU  

 

 

5067/96RM/2018 - Zpráva o ověření zápisu z 95. schůze RMH, konané dne 03.10.2018_______  
 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zpráva ověřovatele zápisu z 95. schůze Rady města Havířova, která se konala 

dne 03.10.2018. 

 

 

5068/96RM/2018 - Schválení pořadu 96. schůze Rady města Havířova, konané dne 17.10.2018 
 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložený pořad 96. schůze Rady města Havířova, konané dne 17.10.2018  

dle přílohy s touto úpravou: 

- doplnění bodu: 

16. Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě č. 509/OSV/18 - Pořízení automobilu  

pro Sociální služby města Havířova       

17. Schválení zahraniční pracovní cesty do města Turčianské Teplice  

(Slovensko) 
18. Mimořádné přidělení konkrétního obecního bytu - Jaroslava Jaschková  
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5069/96RM/2018 - Kontrola plnění usnesení pro 96. 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: 

 

4520/87RM/2018 Pronájem pozemku parc.č. 3733/1 a parc.č. 3733/2 , k.ú. 

Havířov-město 

4524/87RM/2018 Nájem části prostor bytového domu pro účely umístění 

kabelové trasy kamerového systému 

4525/87RM/2018 Zřízení věcných břemen-služebností ve prospěch 

společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 

4736/89RM/2018 Souhlas zřizovatele s pořízením dlouhodobého majetku 

a s použitím fondu investic Domova seniorů Havířov, 

příspěvková organizace 

4853/93RM/2018 Zřízení pozemkových služebností 

4944/94RM/2018 Zřízení pozemkových služebností 

5001/95RM/2018 Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene pro přeložku podzemního plynovodu 

STL ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o 

5002/95RM/2018 Zřízení pozemkových služebností 

5003/95RM/2018 Zřízení věcných břemen-služebností ve prospěch 

společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 

5006/95RM/2018 Dohoda o narovnání smlouvy o výpůjčce a o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene č. 869/EO/2017, 

7700100209-1/BVB 

v y p o u š t í 

 

úkoly: krátkodobé 

 

4638/88RM/2018 Smluvní vztahy pro účely realizace stavby 

„Odkanalizování Havířova, části města Prostřední 

Suchá, lokalita ul. Fryštátská a okolí – V. etapa“ 

4769/91RM/2018 Pronájem částí pozemku parc.č. 4058,  

k.ú. Havířov-město 

4847/93RM/2018 Výpůjčka části pozemku parc.č. 48, k.ú. Bludovice 

4849/93RM/2018 Změna usnesení č. 4769/91RM/2018 v bodě 1. a 2. 

4850/93RM/2018 Dohoda o narovnání smlouvy o nájmu pozemku č. 

106/EO/18 

4851/93RM/2018 Zrušení výpovědi a uzavření Dodatku č. 8 k nájemní 

smlouvě se společností RENGL, s.r.o. 

4852/93RM/2018 Zřízení služebnosti ve prospěch společnosti Asental 

Land, s.r.o. 

4854/93RM/2018 Zřízení věcného břemene-služebnosti ve prospěch 

společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 
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4855/93RM/2018 Zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě 

ve prospěch společnosti Imotas, s.r.o. 

4903/93RM/2018 ZPŘ/370/OÚR/18 - „Multigenerační sportovně-

relaxační areál ul. Lázeňská – 3. zadávací řízení“- 

rozhodnutí o výběru a o uzavření smlouvy  

4937/94RM/2018 Smluvní vztahy pro účely realizace stavby 

„Přednádražní prostor Havířov“ 

4945/94RM/2018 Zřízení věcných břemen ve prospěch společnosti 

GasNet, s.r.o. 

4973/94RM/2018 Dodatek č. 18 ke smlouvě o závazku veřejné služby 

k zajištění městské hromadné dopravy (MHD) na území 

statutárního města Havířov v r. 2018, uzavřené s 

dopravcem ČSAD Havířov a.s. 

4982/95RM/2018 Uzavření dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě o správě 

svěřených nemovitých věcí č. 1003/EO/2017 

4984/95RM/2018 Přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města 

Havířova 

4985/95RM/2018 Uplatnění smluvní pokuty za prodlení s realizací akce 

„Sanace obytného domu Na Nábřeží 129-133, Havířov 

5009/95RM/2018 Žádost o změnu smlouvy o výpůjčce místností a nájmu 

místností 

5019/95RM/2018 Jmenování členů školské rady základních škol, kde 

zřizovatelem je statutární město Havířov 

5020/95RM/2018 Povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí a žáků 

v odděleních školních družin základních škol, jejichž 

zřizovatelem je statutární město Havířov, a to od 

školního roku 2018/2019 

5021/95RM/2018 Jmenování členů konkurzní komise pro konkurzní řízení 

na vedoucí pracovní místo ředitele MŠ Lípová Havířov 

5022/95RM/2018 Vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo 

ředitele ZŠ Kapitána Jasioka Havířov a informace o 

zástupci statutárního orgánu ZŠ Kapitána Jasioka 

Havířov 

5023/95RM/2018 Návrh na úpravu platu – stanovení osobního příplatku 

řediteli ZŠ 1. máje Havířov a ZŠ Jarošova Havířov 

5027/95RM/2018 Sdělení insolvenčního správce, nabídka ke koupi 

projektu na výstavbu polyfunkčního domu „ATRIUM 

HAVÍŘOV 

5028/95RM/2018 „Snižování spotřeby energie ZŠ Pujmanové,  

Havířov – Šumbark“ (číslo stavby 14040) – uzavření 

Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 310/OÚR/18 

5041/95RM/2018 Smlouva o nájmu žulových schránek v nových 

kolumbáriích v rozšířené části hřbitova  

Havířov-Šumbark 

5042/95RM/2018 Plán obnovy veřejného osvětlení pro období roku 2019 
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5070/96RM/2018 - 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 níže uvedeným bytovým jednotkám. V případě, že nájemní smlouva 

nebude uzavřena se žadatelem uvedeným na pořadovém místě č. 1, bude 

nájemní smlouva uzavřena s dalším žadatelem dle níže uvedeného pořadí:  

 

a) Byt č. 2 o velikosti 0+1 na ulici Česká 1203/9 , Havířov - Město,  

pořadí žadatelů: 1. ………………,  

2. ………………,  

3. ………………. 

 

b) Byt č. 5 o velikosti 1+1 na ulici Karvinská 1187/12, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů: 1. ………………,  

2. ………………,  

3. ………………. 

 

c) Byt č. 32 o velikosti 1+1 na ulici Opletalova 607/4, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů: 1. ………………  

 

d) Byt č. 15 o velikosti 1+2 na ulici U Lesa 280/3, Havířov - Město, 

pořadí žadatelů: 1. ………………,  

2. ………………,  

3. ………………. 

 

e) Byt č. 35 o velikosti 1+3 na ulici Jedlová 493/2, Havířov - Šumbark,  

    pořadí žadatelů: 1. ………………….. 

 

f) Byt č. 14 o velikosti 1+3 na ulici Moravská 476/41, Havířov - Šumbark,  

    pořadí žadatelů: 1. ………………,  

2. ………………,  

3. ………………. 

 

g) Byt č. 30 o velikosti 1+3 na ulici Jedlová 493/2, Havířov - Šumbark,  

       pořadí žadatelů: 1. ………………. 

 

h) Byt č. 9 o velikosti 1+3 na ulici Obránců míru 1193/10, Havířov - Šumbark,  

    pořadí žadatelů: 1. ……………………….  

 

i) Byt č. 31 o velikosti 1+3 na ulici Nákupní 425/3, Havířov - Šumbark,  

    pořadí žadatelů: 1. ………………,  

2. ………………,  

3. ………………. 

 

j) Byt č. 15 o velikosti 1+3 na ulici Nákupní 421/10, Havířov - Šumbark,  

    pořadí žadatelů: 1. ………………. 
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k) Byt č. 13 o velikosti 0+1 na ulici Jedlová 495/6, Havířov - Šumbark,  

    pořadí žadatelů: 1. ………………. 

 

l) Byt č. 58 o velikosti 0+1 na ulici Jedlová 493/2, Havířov - Šumbark,  

    pořadí žadatelů: 1. ………………. 

 

m) Byt č. 14 o velikosti 1+2 na ulici Na Nábřeží 762/129, Havířov - Město,  

      pořadí žadatelů: 1. ………………,  

2. ………………,  

3. ………………. 

 

n) Byt č. 9 o velikosti 1+2 na ulici Emy Destinnové 1166/16,  

Havířov - Šumbark, pořadí žadatelů: 1. ………………,  

2. ………………,  

3. ………………. 

 

o) Byt č. 4 o velikosti 1+3 na ulici K.V.Raise 1084/4, Havířov - Město,  

    pořadí žadatelů: 1. ………………,  

2. ………………,  

3. ………………. 

 

p) Byt č. 35 o velikosti 1+3  na ulici Astronautů 1094/9, Havířov - Město,  

pořadí žadatelů: 1. ………………,  

2. ………………,  

3. ………………. 

 

q) Byt č. 23 o velikosti 1+3 na ulici Generála Svobody 279/26,  

Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů: 1. ………………,  

2. ………………,  

3. ………………. 

 

r) Byt č. 24 o velikosti 1+3 na ulici Školní 271/32, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů: 1. ………………,  

2. ………………,  

3. ………………. 

 

s) Byt č. 5 o velikosti 1+3  na ulici Moravská 429/27, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů: 1. ………………,  

2. ………………,  

 

t) Byt č. 5 o velikosti 1+3 na ulici Emy Destinnové 1168/11b,  

Havířov - Šumbark, pořadí žadatelů: 1. ………………,  

2. ………………,  

3. ………………. 

 

u) Byt č. 17 o velikosti 1+3 na ulici Mládí 1098/6, Havířov - Šumbark,  

pořadí žadatelů: 1. ………………… 
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p o v ě ř u j e 
 
společnost Městská realitní agentura, s.r.o., k uzavření nájemních smluv  
s výše uvedenými žadateli v uvedeném pořadí za předpokladu splnění 
podmínek záměru pronájmu 

                                               Z: vedoucí EO  
                MRA, s.r.o. 
                                                                                     T: 01.11.2018 
 

 
5071/96RM/2018 - Prodloužení nájemních smluv k bytům na ul. Tesařská 321/1,  

Havířov-Město___________________________________________________  

 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
prodloužení nájemních smluv nájemcům bytů v domě na ul. Tesařská 321/1, 
Havířov-Město, kterým k 31. 10. 2018, 30. 11. 2018 a k 31. 12. 2018  
končí nájemní smlouva, dle Přílohy č. 1 

 

    
5072/96RM/2018 - Hodnocení činnosti ředitelů a poskytování odměn ředitelům příspěvkových 

organizací za 1. pololetí roku 2018___________________________________ 
 
Rada města Havířova   
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
 
1. zprávy o činnosti příspěvkových organizací města: 
   - Sociální služby města Havířova, IČ 60 33 75 83 (dále jen SSmH), 
   - Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace, IČ 75 13 92 43  

(dále jen DSH), 
   - SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb,  

IČ 00 84 74 70 (dále jen SANTÉ), 
   - 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) 
 za 1. pololetí roku 2018 dle přílohy č. 1 
 
2. přehledy činnosti příspěvkových organizací města za 1. pololetí roku 2018  

včetně stanovisek odborů MMH dle přílohy č. 2 a 3 

 
s c h v a l u j e 
 
vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací města – SSmH, DSH, 
SANTÉ, MK, MKS a SSRZ za 1. pololetí roku 2018 dle upravené přílohy č. 4  
ze mzdových prostředků PO.   

Z: vedoucí OSV 
     vedoucí OŠK 

                                                                                                     T: říjen 2018 
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5073/96RM/2018 - Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě č. 509/OSV/18 - Pořízení automobilu  

pro Sociální služby města Havířova__________________________________       

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

1. v článku V odst. 1. kupní smlouvy č. 509/OSV/18 ze dne 16. 7. 2018  

změnu termínu odevzdání vozidla z 31. 10. 2018 na 10.12.2018 

 

2. uzavření Dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. 509/OSV/18 ze dne 16. 7. 2018 

v rozsahu bodu 1. tohoto usnesení s dodavatelem Porsche Inter Auto CZ spol. 

s r.o., odštěpný závod Auto Heller Ostrava, se sídlem Vrchlického 18/31,  

150 00 Praha 5-Košíře, IČO: 47124652 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstkyni primátorky pro sociální rozvoj podpisem Dodatku č. 1 ke Kupní 

smlouvě č. 509/OSV/18 

 

u k l á d á 

 

předložit k podpisu Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě č. 509/OSV/18 

 

          Z: vedoucí OSV  

          T: říjen 2018 

 

 

5074/96RM/2018 - Odměny ředitelům mateřských škol, základních škol, zástupkyni  

statutárního orgánu ZŠ a MŠ Frýdecká a ředitelce ASTERIX – střediska 

volného času_____________________________________________________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

  

1. výjimku ze Zásad hodnocení činnosti ředitelů a poskytování odměn  

ředitelům příspěvkových organizací Článek III PO, které jsou zapsány  

ve školském rejstříku a zpracování návrhu odměn v mimořádném termínu 

ředitelům příspěvkových organizací zapsaných v rejstříku škol 

2. vyplacení odměn v mimořádném termínu ředitelům mateřských škol,  

základních škol, zástupkyni statutárního orgánu Základní školy a Mateřské 

školy Havířov – Bludovice Frýdecká, příspěvková organizace a ředitelce 

ASTERIX - střediska volného času Havířov, příspěvková organizace, jejichž 

zřizovatelem je statutární město Havířov, dle přílohy č. 1 
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5075/96RM/2018 - Realizace projektu spolku Naše Montessa, z.s. v objektu  

ZŠ M. Kudeříkové Havířov________________________________________     

 

Rada města Havířova 

 

o d k l á d á  

 

projednání možnosti Realizace projektu spolku Naše Montessa, z.s. v objektu 

ZŠ M. Kudeříkové Havířov     

 

 

5076/96RM/2018 - Rozpočtová opatření v pravomoci Rady města Havířova________________  
 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e    

 

rozpočtová opatření č. 118. a 119., dle důvodové zprávy a příloh, 

 

d o p o r u č u j e 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

vzít na vědomí rozpočtová opatření č. 118. - 119., dle důvodové zprávy  

a příloh. 

 

 

5077/96RM/2018 - Mimořádné přidělení konkrétního obecního bytu - Jaroslava Jaschková___  
 

Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
mimořádné přidělení konkrétního obecního bytu, tzn. bytu č. 5 o vel. 1+3  
se smluvním nájemným ve výši sazby nájemného schváleného radou města pro 
příslušné období v domě na ul. ……………………….. p. Jaroslavě Jaschkové, 
t.b. …………………………. pod podmínkou, že nájemní smlouva bude se 
jmenovanou uzavřena v souladu se  Zásadami pro uzavírání  nájemních smluv 
k uvolněným bytům v majetku města Havířova ze dne 27.06.2018      

 

 

5078/96RM/2018 - Úprava platebních podmínek za umístění kontejnerů na textil___________  

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

1. úpravu platebních podmínek na umístění a provozování kontejnerů na textil 

společnosti ADRA, o.p.s., IČ 613 88 122, se sídlem Markova 600/6,  

158 00 Praha 5 na bezúplatné užívání a provozování 25 ks kontejnerů  

na textil na území města Havířova s účinností od 1.1.2019 
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2. uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o umístění a provozování kontejnerů  

na použitý textil č. 387/OKS/2016 ze dne 5.5.2016 v rozsahu bodu 1 tohoto 

usnesení se společností ADRA, o.p.s., IČ 613 88 122,  

se sídlem Markova 600/6, 158 00 Praha 5  

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem dodatku č. 2 Smlouvy  

o umístění a provozování kontejnerů na použitý textil č. 387/OKS/2016  

ze dne 5.5.2016 se společností ADRA, o.p.s.  

                     Z: vedoucí OKS 

                                           T: 10/2018 

 

 

5079/96RM/2018 - Smlouva o výpůjčce 15 kusů kontejnerů na textil a oděvy_______________ 
 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

smlouvu o výpůjčce mezi statutárním městem Havířov jako půjčitelem  

a společností ADRA, o.p.s., IČO: 613 88 122, se sídlem Markova 600/6,  

158 00 Praha 5 jako vypůjčitelem s tím, že předmětem výpůjčky je 15 ks 

kontejnerů o objemu 2,5 m
3 

na textil a oděvy, na dobu určitou od uzavření 

smlouvy do 31.12.2024, dle Přílohy  

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem smlouvy o výpůjčce  

15 kusů kontejnerů na textil a oděvy v majetku města se společností ADRA, 

o.p.s., IČO: 613 88 122, se sídlem Markova 600/6, 158 00 Praha 5 

 

                     Z: vedoucí OKS 

                                           T: 10/2018 

 

 

5080/96RM/2018 - Žádost příspěvkové organizace o souhlas s pořízením investičního  

majetku do vlastnictví PO_________________________________________    

 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov,  

IČO 00306754, pořízení investičního majetku – elektrorozvaděče strojovny 

VÚH RM2 v předpokládané pořizovací ceně včetně projektové dokumentace 

75.000 Kč, vč. DPH, do vlastnictví příspěvkové organizace Správa sportovních 

a rekreačních zařízení Havířov 
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5081/96RM/2018 - Přijetí věcného daru______________________________________________  
 

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, 
IČ 00847470.  
Medaile a trofeje na turnaj „O pohár Santé 2018“ v celkové hodnotě  
do 1 222,00 Kč od firmy Fol-Izol, s.r.o., U Samoobsluhy 318,  
735 41 Petřvald.  
Upomínkové předměty pro hráče turnaje v celkové hodnotě do 1455,00 Kč  
od RS Fish rybářské potřeby s.r.o., Hlavní třída 73/438, 736 01 Havířov-Město.  
Věcné dary pro 1., 2. a 3. místo v turnaji v hodnotě do 489,00 Kč  
od QX Promotion a. s., Dobrovského 686/2, 736 01 Havířov – Město.  
Upomínkové předměty pro hráče turnaje v hodnotě do 2859,00 Kč  
od Ing. Vojtěcha Hudečka, 17. listopadu 1207/22, 736 01 Havířov – Podlesí.  
 

          Z: ředitelka Santé 
          T: říjen 2018 
 

 
5082/96RM/2018 - Finanční náhrada________________________________________________ 
 

Rada města Havířova  
 
n e s c h v a l u j e 
 
poskytnutí finanční náhrady panu Miroslavu Záblackému dle jeho požadavku  
ze dne 2.10.2018 evidovaný pod č.j. MMH/96298/2018 

 

 
5083/96RM/2018 - Schválení zahraniční pracovní cesty do města Turčianské Teplice  

(Slovensko)______________________________________________________ 
 
Rada města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
na základě pozvání zahraniční pracovní cestu do partnerského města  
Turčianské Teplice na Slovensku ve dnech 26. a 27. 10. 2018 pro Evu 
Radovou, členku rady města Havířova, na oslavy k 100. výročí vzniku 
Československa 

 

 
 
 
 
 

  Mgr. Jana FEBEROVÁ v. r.     Bc. Alena ZEDNÍKOVÁ v. r. 

  primátorka města Havířova     náměstkyně primátorky  

        pro sociální rozvoj 



STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV        

Rada města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 

 

 
NAŠE Č. j.:            MMH/103118/2018 

  

VYŘIZUJE:   Vladimíra Mikulášová v. r. 

TEL.: 596 803 218 

FAX: 596 811 143 

E-MAIL: Mikulasova.vladimira@havirov-city.cz 
  

DATUM: 24.10.2018 

 

 

 

 

 

U S N E S E N Í 
z 97. schůze Rady města Havířova 

konané dne 24.10.2018  

 

v zasedací místnosti Rady města Havířova  

na Magistrátu města Havířova 

ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město 

ve II. poschodí hlavní části budovy RADNICE  
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P Ř E H L E D   U S N E S E N Í 
z 97. schůze Rady města Havířova, konané dne 24.10.2018  

 

5084/97RM/2018 - Zvolení ověřovatele 97. schůze RMH, konané dne 24.10.2018 

 

5085/97RM/2018 - Zpráva o ověření zápisu z 96. schůze RMH, konané dne 17.10.2018  
 

5086/96RM/2018 - Schválení pořadu 97. schůze Rady města Havířova, konané dne 24.10.2018 
 

5087/97RM/2018 - Mobilní dřevěné domky - pronájem nebo nákup přímým zadáním  

včetně případných změn technických parametrů 
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U S N E S E N Í 
z 97. schůze Rady města Havířova, konané dne 24.10.2018  

 

5084/97RM/2018 - Zvolení ověřovatele 97. schůze RMH, konané dne 24.10.2018____________ 

 

Rada města Havířova 

 

v o l í 

 

jako ověřovatele zápisu o průběhu 97. schůze Rady města Havířova, konané 

dne 24.10.2018 

       pana Ing. Ondřeje BARÁNKA   

 

 

5085/97RM/2018 - Zpráva o ověření zápisu z 96. schůze RMH, konané dne 17.10.2018_______  
 

Rada města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zpráva ověřovatelky zápisu z 96. schůze Rady města Havířova, která se konala 

dne 17.10.2018. 

. 

 

 

5086/96RM/2018 - Schválení pořadu 97. schůze Rady města Havířova, konané dne 24.10.2018 
 

Rada města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložený pořad 97. schůze Rady města Havířova, konané dne 24.10.2018  

dle přílohy  

 

 

5087/97RM/2018 - Mobilní dřevěné domky - pronájem nebo nákup přímým zadáním  

včetně případných změn technických parametrů______________________ 

  

Rada města Havířova 

 

r u š í 

 

unesení č. 4965/94RM/2018 RMH ze dne 12. 9. 2018 - Návrh podmínek 

výběrového řízení na nákup a servis 
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s c h v a l u j e 

 

1. výjimku z Čl. III odst. 2 Zásad zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

statutárním městem Havířov zn. ZS/28/RMH/2016 ze dne 14. 9. 2016 

veřejnou zakázku malého rozsahu „Nákup 32 ks dřevěných prodejních 

domků“  

 

2. uzavření smlouvy na realizaci VZ „Nákup 32 ks dřevěných prodejních  

domků“ se společností Zaklad Remontowo-Budowlany Pawel Chrzan 

Dzialalność Prod.-Usl.-Handlova, Zimnowoda 64, 42-164 Parzymiechy, 

REGON: 150042203 za jednotkovou cenu 35 630,90 vč. DPH za podmínek: 

termínu dodání do 24.11.2018 rozměru domku 3 x 2 m dodržení specifikace 

uvedené v příloze č. 2 

 

p o v ě ř u j e 

  

náměstka primátorky pro hospodářský rozvoj podpisem smlouvy na nákup 32 

ks dřevěných prodejních domků 

Z: vedoucí OKS 

T: listopad 2018  

 

u k l á d á 

 

vyhlásit veřejnou zakázku na servis, dopravu, montáž, demontáž a uskladnění 

prodejních domků 

 

Z:vedoucí OKS 

T: prosinec 2018  

 

 

 

 

 
 
 
 

Mgr. Jana FEBEROVÁ v. r.     Bc. Alena ZEDNÍKOVÁ v. r. 

primátorka města Havířova     náměstkyně primátorky  
        pro sociální rozvoj 
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